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Matéria: Projeto DE LEI N.382/2019

PROIBE as instituições financeiras de ofertar

e celebrar contrato de empréstimo financeiro

com aposentados e pensionistas por meio de

ligação telefônica.

Autoria: Deputado (a) JOÃO LUIZ

Relator: Deputado BELARMINO LINS

I - RELATÓNIO

Submete-se à apreciaçäo desta Comissäo o Projeto de Lei n. 38212019, de

autoria do llustre Deputado João Luiz que proíbe as instituiçöes financeiras de ofertar e

celebrar contrato de empréstimo financeiro com aposentados e pensionistas por meio de

ligação telefônica.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta

Comissão de Constituiçäo, Justiça e Redaçäo para análise de seus aspectos

constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Ar1. 27 , inc. l, alínea "a"1 c/c Art.

127, S1o, inc. ll12, do Regimento lnterno.

I Art.27. As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art.26 deste Regimento, nos

limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e abrangências temáticas: I - Comissão
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Passo a emitir Parecer, na tentativa de criar juízo de valor, conclamando os

nobres pares desta Comissão e ao douto Plenário deste Poder, para

parecer deste relator.

É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçÃO

Com base no que dispõem o Art. 33, caput, da Constituiçäo

inc. l, do Regimento lnterno4, o eminente deputado Joäo Luiz submete para apreciaçäo

desta Casa Legislativa a presente propositura justificando a iniciativa, em breve síntese,

que o projeto tem por finalidade lrazer condiçöes consumeristas mais justas aos

aposentados e pensionistas, proibindo instituições financeiras de ofertarem e celebrarem

contrato de empréstimo financeiro de qualquer natureza com aposentados e pensionistas

por telefone.

Procedendo, então, a devida análise da constitucionalidade e da juridicidade,

apesar do louvável intuito do legislador estadual, a presente propositura não está

devidamente ancorada nos ditames constitucionais'

Quanto à competência sobre esta matéria, dispöe o Art. 24, inc. V da

Constituiçäo Federals que os Estados possuem a competência concorrente com os

demais entes federados para legislar sobre produçäo e consumo. E esta competência foi

inclusive reconhecida pelo STF, conforme se passa a expor:

neste Regimento.
Art. 33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia

Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Público-

Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos Previstos nesta Constituição
o Art. 87. A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição do Estado, admitindo-se

as seguintes hipóteses quanto à autoria: I - Deputado e ou Deputados em conjunto, com limite de 02 (dois)

por Projeto;i lrt.il. É competência comum daUnião, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) V

consumo;

de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional, legal, jurldico, regimental e de técnica legislativa de

proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de matérias que lhe sejam encaminhadas.
5 x. ízl . (.. j $ l" R pioposíçao é despachada às comissões pelo Presidente da Assembleia, obedecendo aos seguintes

procedimentor' (...1 rri -'distribuição ìa matéria às comissões permanentes, iniciando a análise pela comissão de

bonstituição, rusìiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidade jurídica e legislativa, salvo exceções contidas

3
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"O princlpio que mereceu resguardo do legislador lembra a
objeto doProcuradoria-Geral da República, foi o da "defesa do consumidor"

disposto no arÏ. 170, V, no qual figura como um dos norteadores da ordem pública.
E, para promover tal proteção, em termos específicos, tinha competência o Estado,
porque os preceitos que editou retiram do próprio texto constitucional o fundamento
de validade que a autora nega. A competência do Estado para instituir regras de

:ffJiiä:'l1iåï"ä-äåixîü"1ff:'-'he 
do arr' 24, incisos v e Vrrr, c'c 920,

Seguindo o mesmo raciocínio, a Constituição Estadual estabeleceu em seu Art.

18, inc. \É que compete ao Estado legislar sobre a matéria da presente propositura.

Assim sendo, cabe à União editar normas gerais, devendo os entes legislar

sobre as suas particularidades. Leciona Uadi BulosT:

Enfatiza-se que a competência dq União para editqr normas gerais deve circunscrever-se a
essa tarefa, sob pena de malsinqr a Carta de 1988. O mesmo se diga quqnto aos Estados e
ao Distrito Federal; ambos devem, apenas, particularizar os comandos oriundos das
normas gerais, amoldando-se à reqlidade regional, mas sem subverter a ordem taxativq do
art. 24 do Texto de 1988.

Percebe-se que, o presente Projeto de Lei busca promover a defesa do

consumidor, garantida no art. 50, inciso XXX|l, e art. 170, inciso V, ambos da Constitu¡çäo

Federal, e disciplinada de forma pormenorizada pela Lei Federal n. 8.078/1990 - Código

de Proteçäo e Defesa do Consumidor, vedando as instituições financeiras do Estado

ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza com aposentados e

pensionistas por meio de ligação telefônica.

Como sabemos, as regras para o exercício da competência concorrente

suplementar dos Estados-membros estäo disciplinadas nos parágrafos do arl. 24 da

Constituiçäo Federal. A atuação dos Estados-membros, quando se tratar de competência

concorrente se dará: i) quando, ante a ausência de lei federal que verse sobre o assunto,

competir ao Estado exercer a competência legislativa de forma plena, conforme

estabelece os SS 3o e 40 do citado artigo; e ii) quando existindo lei federal sobre o tema,

6 Art. 18. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em lei federal, legislar concorrentemente com
a União sobre: (...) V - produção e consumo;
' BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 4. Ed. Reformulada e afializada de acordo com a Emenda
Constitucionaln. 57/2008. São Paulo: Saraiva, 2009.
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incumbir ao Estado a edição de normas particulares, também adequar a

legislaçäo nacional às especificidades locais (competência concorrente suplementar).

Neste sentido, em se tratando de competência concorrente, a primazia para a

elaboraçäo das normas gerais foi concedida à União, que legisla no interesse nacional,

editando uma norma modelo, a fim de tratar de pontos relevantes e evitar a diversidade

normativa.

E conforme jurisprudência do STF, em sede de competência concorrente, o

livre espaço para a atividade legislativa estadual é autorizado na hipótese de não existir

legislaçäo nacional a contemplar a matéria. Ao existir norma geral, a legislaçäo estadual

poderá preencher eventuais lacunas, como claramente previsto no texto constitucional'

O Estado somente poderá manejar a sobredita competência plena (supletiva) a

fim de atender as suas peculiaridades. Em outras palavras, apenas poderá estabelecer

normas gerais quando destinadas a possibilitar o regramento específico das suas

necessidades locais. Entretanto, o presente caso não se submete a essa hipÓtese, visto

que as normas editadas cuidam de interesse nacional, gerando, outrossim, efeitos em

todo o território nacional, conforme suficientemente explicitado alhures.

No presente caso, ao proibir as instituições financeiras do Estado ofertar e

celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza com aposentados e pensionistas

por meio de ligação telefônica, o legislador estadual excedeu a competência que lhe

cabia, gravando o Projeto de Lei em vício de inconstitucionalidade'

A proposta, ao estabelecer tal regramento, distancia-se das disposições

previstas na Lei Federal, de modo que incorre em substituiçäo e näo em suplementação.

Na verdade, extrapola a autorizaçâo constitucional voltada ao preenchimento de lacunas

acaso verificadas na legislação federal.

Não há a tentativa estadual de suplementar as normas já existentes' Ao

contrário, o legislador estadual pretende definir nova disciplina global sobre o tema,

proibindo as instituições financeiras do Estado ofertar e celebrar contrato de emp
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de qualquer natureza com aposentados e pensionistas por

previsäo esta não existente na Lei Federal n.8.078/1990, que in

Proteçäo e Defesa do Consumidor.

lefônica,

iu o Código de

Ora, as normas em comento não especificam tratamento jurídico porventura

existente acerca desses assuntos, não constituem uma solução optativa escolhida sob a

influência determinante de uma norma geral. Pelo contrário, elas inovam o ordenamento,

criando um direito/dever/procedimento antes não previsto, e que é do interesse do

segmento dos consumidores como um todo.

Näo se trata, portanto, de tratamento específico de diretrizes veiculadas por

uma norma geral, em adaptaçäo às peculiaridades regionais.

Em outras palavras, a matéria objeto das normas veiculadas pelo Autógrafo de

Lei em estudo i) demanda um tratamento geral e uniforme, por ser de interesse nacional;

ii) não configura mero desdobramento de disciplina contida em um regramento geral

preexistente; e iii) não têm nenhuma conexão com as peculiaridades locais do Estado

federado.

Cria-se, portanto, tratamento diferenciado aos consumidores Amazonenses em

relaçäo aos demais Estados da Federação.

Além disso, as normas contidas no texto em análise espraiam efeitos por todo

o território nacional. E isso se diz por conta de duas razões.

Primeiro porque são destinatários da norma em criaçäo quaisquer instituiçöes

financeiras, independentemente de sua localização.

Segundo porque o Projeto em epígrafe proíbe a oferta e celebração de contrato

de empréstimo de qualquer natureza com aposentados e pensionistas por meio de

ligaçäo telefônica, criando, logicamente, o direito de os consumidores e dos órgäos

estaduais de defesa do consumidor exigirem desses "fornecedores" o cumprimento dessa

conduta. Ocorre que as operaçÕes de empréstimo por meio de ligaçäo telefônica näo
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ocorrem dentro de um quadro estático, onde os fornecedores res situam-

se dentro do território de um mesmo Estado. Ao contrário. As instituiçöes financeiras

estäo situadas em outros Estados. Nessa situação, os consumidores Amazonenses

continuam a ter o direito de exigir o cumprimento do dever em tela, mas agora em face de

empresas situadas fora dos limites do Estado do Amazonas (que näo deveriam ser os

destinatários do dever). Situação essa que demonstra, claramente, que o âmbito de

incidência territorial da norma em análise extravasa as fronteiras do nosso Estado,

alcançando todo o território nacional.

Destarte, as normas lançadas pelo Projeto de Lei em comento configuram

normas gerais de Direito do Consumidor, o que as tornam formalmente inconstitucionais,

porquanto o Estado näo tem competência para confeccioná-las.

Desse modo, por qualquer ângulo que se analise a questão, o Estado do

Amazonas não deve extrapolar sua competência legislativa concorrente e propor lei

estadual, que regulamenta matéria que não preenche qualquer lacuna ou especifica a

aplicação da norma geral as peculiaridades locais do Estado.

Por estas razões, seja pela necessidade de tratamento nacional uniforme, seja

por cuidar de normas gerais, mostra-se indevida a atuação parlamentar em apreço.

Logo, o Projeto de Lei acaba por se imiscuir no âmbito de competência

concorrente da União para legislar sobre consumo e defesa do consumidor, conforme

dispõe o inciso V do art. 24 da Constituição Federal.

Destarte, ao editar norma que interfere na competência legislativa da União, o

Legislativo Estadual viola o princípio constitucional do Pacto Federativo, previsto no art.

18 da CF/88, sendo o Projeto de Lei n.38212019 inconstitucional.

Sendo assim, a presente propositura näo se encontra ancorada nos ditames

constitucionais e legais.

ao
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Desta feita, como o Projeto de Lei em destaque ocomo

disciplinado na Constituiçäo Federal, cumpre esta Comissäo de Constituição e Justiça

reconhecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei.

ilt - voTo

Diante do exposto, considerando que o presente projeto näo atende os requisitos

formais exigidos pela ordem constitucional e legal, MANIFESTO VOTO CONTRÁR|O ao

prosseguimento do Projeto de Lei no 38212019, de autoria do Deputado João Luiz,

conclamando aos nobres pares desta Comissäo e ao Plenário desta Casa idêntico voto.

s.R. DA COMTSSÃO DE CONST|TU|çÃO, JUSTIçA E REDAçÃO, DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 29 DE AGOSTO DE 2019.

De do BELARMINO Ll
Relator \
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