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PROJETO DE LEt N.486/2019
PROPONENTE: DEPUTADA JOANA DARc

RELATOR: DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES

DISPöE sobre a proteção de dados dos

consumidores do Estado do Amazonas.

PARECER

! - RELATóRIO

No dia 07 de agosto de 2019, a eminente Deputada Joana Darc apresentou
o Projeto de Lei de ns. 48612019, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais
nas relações de consumo no Estado do Amazonas, inclusive nos meios digitais, por
pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito privado, com o objetivo de proteger
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, assim como evitar abusos na

coleta de dados dos consumidores amazonenses.

A justificativa do referido projeto encontra-se anexa.

A proposição foi incluída em pauta, não tendo recebido emendas.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta
Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise de seus aspectos
constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Art. 27, inciso l, alínea "a"
c/c Art. 127, $7e, inciso lll, do Regimento lnternol.

É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçÃO

A proposta da ilustre Deputada Joana Darc dispõe sobre o tratamento de

dados pessoais no Estado do Amazonas, elencando, no seu art. 4e, as hipóteses nas

quais será permitido o cadastro legal de dados pessoais dos consumidores, bem como
institui autoridade estadual para exercer o controle a fiscalização específica da matéria
ora em discussão, a quem competirá a aplicação de sanções administrativas, no caso

de descumprimento das regras dispostas no presente projeto de lei, consoante art,7e
e seguintes.

' Art.27. As Comissöes Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste
Regimento, nos limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e

abrangências temáticas: l- Comissão de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional,
legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e
de matérias que lhe sejam encaminhadas.
Atl. 127, (.,.) Sfs A proposição é despachada às comissões pelo Presidente da Assembleia, obedecendo
aos seguintes procedimentos: (...) lll - distribuição da matéria às comissões permanentes, iniciando a

análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilida
jurídica e legislativa, salvo exceções contidas neste Regimento.
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Outrossim, a propositura também elenca, no seu art. 6e, direitos
consumidores perante as empresas ou pessoas naturais que forneçam bens ou
serviços, mormente no que diz respeito aos seus dados pessoais, assim como traz o
fornecimento de "consentimento" pelo consumidor como condição indispensável para
a realização de qualquer cadastro de dados pessoais, nos termos do parágrafo único
do art. 4o da proposta em análise.

Consoante Justificação, a Autora destaca que as normas que tratam da
proteção de dados dos consumidores devem ser analisadas à luz do direito
constitucional à privacidade e dos princípios expressos na Lei Federal de n, g.O7B, de
L1 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), de modo a garantir a

individualidade das pessoas, sem impedir a livre iniciativa comercial e de comunicação.

Após detida análise dos autos, percebe-se, sem dúvida, que a ideia
veiculada no presente projeto de lei é a de resguardar a privacidade e as demais
liberdades fundamentais dos cidadãos amazonenses, porém, sem perder de vista o
incentivo à livre iniciativa e a promoção do desenvolvimento,

Com efeito, observa-se que, inobstante ser inegável o conteúdo meritório
desta proposição, QUê busca se alinhar ao movimento legislativo global sobre a

regulação de novas tecnologias e proteção de dados, o projeto em comento encontra
obstáculos para seu devido prosseguimento, senão vejamos,

Primeiramente, cabe ressaltar que o tratamento de dados pessoais
encontra-se intrinsicamente relacionado aos direitos da personalidade, ramo do
direito civil, de sorte que a sua integral disciplina envolve, inevitavelmente, questões
afetas ao direito civil e ao direito comercial.

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a Constituição Federal atribuiu à

União a competência para legislar, privativamente, sobre direito civil e comercial,
conforme art, 22, inciso l, da Lei Maior2, fato este que, por si só, já revela vício de
inconstitucionalidade no projeto em exame.

Noutro giro, poder-se-ia argumentar que a presente propositura também
apresenta contornos jurídicos que se relacionam com o direito do consumidor, com a

responsabilidade por danos contra este cometidos e com a produção e consumo, o
que outorgaria aos Estados-membros a legítima competência para legislar sobre a

matéria, consoante art.24, inciso V e Vlll, da Constituição da República3.

' ArT.22. Compete privativamente à União legislar sobre:
| - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;

' Art.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
V - produção e consumo; Vlll - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
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De fato, emana do projeto de lei em exame contexto no
relacionado à defesa d o consumidor, vez que a matéria, em que pese regulamentar a
proteção e o tratamento de dados pessoais dos cidadãos, o faz sob a ótica da relação
de consumo, independentemente do objeto contratual a ela subjacente.

Nessa contextura, como o pano de fundo da presente análise jurídica
envolve a repartição de competências legislativas entre os membros da Federação,
impende rememorar que, no âmbito da competência legislativa concorrente, o
art.24, $ 2s, da CR/884, reserva aos Estados a competência legislativa suplementar,
responsável por tornar-lhes legítimo atuar tanto na ausência de legislação federal,
quanto nas hipóteses em que, mesmo existente, a Lei editada pela União comporta
apenas normas gerais, mantendo aberto o espaço para particularizações em sede
estad ua l.

Ocorre que, no presente caso, a União, no exercício de sua competência
legislativa, já editou a Lei Federal de n. 13.7Og, de 14 de agosto de 20j.8, denominada
de Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, a qual estabelece padrões, regras e
princípios para o tratamento de dados pessoais. Trata-se, portanto, de norma federal
de caráter geral.

Desta feita, é de se ver que eventual edição de norma jurídica de âmbito
estadual que venha a regulamentar matéria idêntica deve, obrigatoriamente, revelar
natureza de norma suplementar, voltando-se especificamente para atender aspectos
peculiares da região em que se localiza o referido Estado-membro, o que não se

verifica no presente caso.

lsso porque o Projeto de Lei n. 486/2019 apresenta normas jurídicas de
caráter geral por excelência, exorbitando, assim, a competência suplementar que tem,
incorrendo aí em inconstitucionalidade por ofensa ao art, L8, incisos V e Vlll, da

Constituição do Estado do Amazonass, que dispõe sobre a prerrogativa comum de

legislar sobre produção, consumo e responsabilidade por dano ao consumidor.

Ademais, também é possível perceber que determinados artigos do
projeto em exame afiguram-se incompatíveis com as diretrizes previstas na Lei Federal

de n. 13,709/2OL8 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), mormente porque
restringem, de forma injustificada, a atuação da norma federal.

a 
nrt. z+. (...)

5 2e A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar
dos Estados.
u Art. L8. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em lei federal, legislar
concorrentemente com a União sobre:
V-produçãoeconsumo;
Vlll - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, ,/)
estético, histórico, turístico e paisagístico; ,/ L,'// ,1,
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A título de exemplo, citam_se os arts
análise: o primeiro elenca apenas 04 (quatro)

2ee4ed a propositura objeto
fundamentos da proteção de dados

pessoais, em contrariedade ao art.2s da norma federal de n. 13.70g/2org,que elenca
07 (sete); o segundo traz a previsão de apenas 04 (quatro) hipóteses em que se
permitirá o tratamento de dados, ao passo que a LGpD, no seu art.Te,elenca L0 (dez)
h ipóteses.

Nesse fluxo de ideias, guardada as proporções do caso, já decidiu o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pela inconstitucionalidade de normas
jurídicas em situações similares, in verbis:

nçÃo ornrrA DE TNCONSTTTUCTONALTDADE - LEr 10.S69/1s DO
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - OBRIGATORIEDADE DE
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS EVIDENCIAREM A DATA DE
VALIDADE DE PRODUTOS EM RNOVOçÃO - COVPETÊruCIR
LEGISLATIVA CONCORRENTE OR UITIIÃO E DO ESTADO - MUNICÍPIO -
COIVP¡TÊ¡ICIA SUPLEMENTAR - INTERESSE LOCAL - LEI QUE
EXTRAPOLA IEEISMçÃO FEDERAL E ESTADUAL - CDC E LEI N9
15.449/05 DO ESTADO DE MINAS GERAIS - REPRESENTAÇÃO
PRocEDENTE. A competência legislativa suplementar do Município
em questão de interesse local não autoriza a instituição de norma
municipal que infrinja as leis federais e estaduais válidas sobre a
matéria. É inconstitucionar a rei municipar que obriga os
estabelecimentos comerciais de Belo Horizonte a destacar a data
de validade de todos os produtos em promoção especiar e/ou
relåmpago, sob pena de aplicação de multa em patamares
previamente fixados, uma zoueo unicínio só possui

disciplinada de maneira distinta no Códiso de Defesa do
Consumidor e na Lei Estadual 15.449/05. (TJ_MG _ Ação Direta
lnconst: 10000150957751000 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data
de Julgamento: 26/07/ZOt7, órgäo Especial / óneÄO ESpECtAL,
Data de Publicação: 20/IT/Z}I7)

CONST|TUC|ONAL - ARGUTÇÃO TNCTDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 90 DA LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL N. 360/2009 - FEMAM - FUNDO DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL - REVERSÃO DOS RECURSOS DO À CONTA ÚruICN
Do ESTADo - NoRMA DE DtREtro FtNANcEtRo _ orsrtrunçÃo
CONTRÁRIA AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 4,32011.964 -
IMPOSS|BtLtDADE EXTRAPOLAçÃO DOS LtM|TES DA
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR
INCONSTITUCIONALTDADE RECONHECIDA. Tratando-se de norma de
direito financeiro, a competência legislativa do Estado é
suplementar. Deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do
artigo 9o da Lei Complementar Estadual n. 360lZ0O9 que permitiu
que os recursos financeiros dos fundos de natureza constitucional
fossem revertidos ao Tesouro estadual, porque houve a
extrapolacão dos limites da competência leeislativa suplementar,
contrariando, de consequência. o comando inserto na
Constituicão da Republica Federativa do Brasil (art. 241 e na Lei
Federal n. 4.320/64. Reconhecida a inconstitucionalidade incidental
do dispositivo questionado, deve a decisão retroagir à data de sua
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edição. (Argtnc LOZ437lZOt6. DES. VÁnCIO VtDAL,
PLE NO, Julgado em 22/03/2018, publicado no DJE t4/06/201,
MT - lncidente De Arguição de lnconstitucionalidade
0t0243783201681100001024372016 MT, Relator: DES. MÁRCtO
vlDAL, Data de Julgamento: 22/o3l2ot8, TRIBUNAL PLENO, Data de
Pu blicação : 1,4 I 06 I z}t9l

Por conseguinte, o projeto de lei em análise se encontra
desconformidade com a repartição de competências legislativas estabelecidas

em

na

pactoconstituição Federal e, sob essa perspectiva, representa, ainda, ofensa ao
federativo, a saber:

AçÃo DTRETA DE tNcoNSTtructoNAL|DADE. MUNtcipto DE
SoLEDADE. LEt 3.60s/20t4. Ánrns DE pREsERVAÇÃo
PERMANENTE. nxncÃ DE LIMITES I NFERIORES E os
DISTI s Ao cóDrco FLORESTAL FE RAL (LEI 12.65 L1201,21.

DI OFEN
AO SISTEMA DE REPARTICÃO DE COMPETÊNCIAS. COMPETÊNCIA
LEG|SIAT|VA CONCORRENTE. CONTRASTE ENTRE LEI MUNtctpAL E

os cóptcos FLoRESTAL E EsrApuAL. DtREtro AMBTENTAL coMo
UM DIREITO FUNDAMENTAL. VEDACÃO DO RETROCESSO
lNcoNsTtTUctoNALtDADE RECONHECTDA. AÇÃO DTRETA DE
INCONSTITUCTONALTDADE pROV|DA. UNÂNtME. (Ação Direta de
lnconstitucionalidade Ne 70062507249, Tribunal pleno, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira pereira, Julgado em
27107/20t5). (TJ-RS - ADt: 70062507249 RS, Relator: Marcelo
Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 27/07/2OtS, Tribunal pleno,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/08 /Z}tS)

AçÃO DTRETA DE tNCONST|TUC|ONAL|DADE. LEt ESTADUAL QUE
FIXA PISO SALARIAL PARA CERTAS CATEGORIAS, COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO DELEGADA AOS ESTADOS E AO
DISTRITO FEDERAL. EXPRESSÃO QUE EXTRAVASA OS LIMITES DA
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELA
UNIÄO AOS ESTADOS POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR N9
103/00. A lei estadual que ultrapassa os limites da lei deleeadora
de competência privativa da União é inconstitucional. por ofensa
direta às regras constitucionais de reparticão da competência
leEislativa. do lei comolementar federal autorizando os
Estados-membros a leeislar sobre determinada questão específica,
não pode a lei estadual ultrapassar os limites da competência
delesada. oois. se tal ocorrer, o dioloma lep ativo estadual
incidirá diretamente no vício da inconstitucionalidade. Atuar fora
dos limites da delegação é legislar sem competência. e a

usurpação da competência legislativa qualifica-se como ato de
transgressão constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade
julgada parcialmente procedente. (STF - ADI:4375 RJ, Relator: Min.
DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/03120LL, Tribunal pleno,

Data de Publicação: DJe-117 DIVULG 17-06-20t1 PUBLTC 20-06-
201.r)
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Assim sendo, ao regul amentar de forma a restringir diretrizes fixad
União, em legislação federal de caráter geral,
indevida invasão da competência legislativa

a propositura não apenas configura
da União, que é quem detém a

competência para estabelecer normas gerais, como também, ao reduzir o grau de
proteção em matéria de direito do consumidor, importa indevida restriÇão de direito
fundamental, cujo retrocesso padece de vício material de inconstitucionalidade.

ilt- coNcLUSÃO

Diante do exposto, havendo óbice de ordem constitucional, MANIFESTO
voro DESFAVORÁv¡¡- ¿ aprovação do projeto de Lei n.486/2019.

É o parecer.

Mana de sto de 20L9

L

DEPUTA,DO DELEGADO PÉRICLES

Presidente da comissãó de constituição, Justiça e Redação - ccJR

Relator


