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CCJRAssembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR

PROJETO DE LEt N. s55/2019

PROPONENTES: DEPUTADOS ALESSANDRA CAMPÊTO, ÁIVNRO CAMPELO, FAUSTO

JUNIOR, JOANA DARC E ROBERTO CIDADE.

RELATOR: DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES.

TORNA obrigatório aos revendedores

varejistas de combustíveis automotivos
no Estado do Amazonas que informem
aos consumidores a respeito da falta de

algum dos combustíveis usualmente

comercializados, no âmbito do Estado

do Amazonas.

PARECER

I- RELATÓRIO

No dia 28 de agosto de 2019, os ilustres Deputados Alessandra Campêlo,
Álvaro Campelo, Fausto Junior, Joana Darc e Roberto Cidade apresentaram o projeto

de Lei de ¡e. 55512019, que torna obrigatório aos revendedores varejistas de
combustíveis automotivos no Estado do Amazonas que informem aos consumidores a
respeito da falta de algum dos combustíveis usualmente comercializados, no âmbito
do Estado do Amazonas.

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. 1,27,|Ie, inciso lll, do Regimento lnternol,

É o breve relatório. Passo a opinar.

' Arl,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: 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.
ArT. I27, (..') Sfe 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 admissibilidade
jurídica e legislativa, salvo exceções contidas neste lìegimento.



S
n0Fþ oArÞ

n.'O-

CCJR
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR
il - FUNDAMENTAçÃO

A proposta dos eminentes Deputados Alessandra Campêlo, Álvaro
Campelo, Fausto Junior, Joana Darc e Roberto Cidade visa proteger o direito à

informação, na medida em que obriga os estabelecimentos revendedores varejistas de
combustíveis automotivos, instalados no âmbito do Estado do Amazonas, a informar
aos consumidores a respeito da falta de algum dos combustíveis usualmente
comercializados nesta região.

Consoante Justificação, os Autores destacam que, frequentemente, os
postos de gasolina anunciam amplamente um valor de venda para combustíveis,
contudo, deixam de informar quando o referido produto fornecido se encontra em
falta naquele referido ponto de revenda, violando o direito do consumidor
amazonense à devida transparência nas informações e divulgações dos produtos
fornecidos, motivo pelo qual se faz necessário a edição de norma jurídica para coibir
tal conduta abusiva.

Trata-se, portanto, de regra estadual que amplia direito do consumidor,
não se vislumbrando, no caso, ofensa à competência privativa da União nem ao pacto
federativo. Em outros termos, o tema corresponde diretamente à proteção dos

direitos do consumidor, vez que tem por escopo apenas assegurar o direito dos

consumidores à informação, mormente no que se refere aos produtos indisponíveis à

venda nos estabelecimentos de revenda varejista de combustíveis automotivos,
instalados no Estado do Amazonas.

Sob esse prisma, a CRFB/1988, em seu art. 24, V e Vlll, estabeleceu a

competência legislativa concorrente para tratar da matéria , verbis:

Art,24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:

V-produçãoeconsumo;
(...)

Vlll- responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e

pa isagístico;

51e No âmbito da legislação concorrente, a competência da União

limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

Assim, verifica-se que a competência estadual, no presente caso, é
suplementar, cabendo à União a edição de normas gerais, o que se concretizou por

meio da edição da Lei Federal n. 8.078/1.990, que institui o Código de Defesa do

Consumidor - CDC.
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Destarte, a proposição em análise objetiva garantir aos cidadãos
amazonenses a efetividade dos direitos já previstos no referido Código consumerista
(Leifederal n. 8.078, de 11 de setembro de 1990), a saber:

Art. 6e São direitos básicos do consumidor:
(...)

lll - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e

serviços, com especificação correta de quantidade, características,

composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre

os riscos que apresentem;

lV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos

comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e

cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e

serviços;

Além disso, a CRF8/1988, em seu art. 5e, inciso XXX|12, atribuiu ao Estado

competência para promover a defesa do consumidor. Portanto, é fácil observar que a

propositura em apreço se apresenta compatível com o que dispõe a legislação federal,
suplementando-a, dentro dos limites constitucionais,

Esse direito, aliás, consiste não só em uma prerrogat¡va individual do

cidadão, mas em um direito da coletividade à informação, prevalecendo o interesse
geral ao individual. Por isso, o direito de acesso à informação é de natureza positiva e

exige do Estado uma postura ativa, necessária para assegurar, na prática, o respeito a

esse direito.

Diante dessas evidências, resta patente a competência legislativa

concorrente suplementar do Estado para dispor sobre a propositura em apreço, nos

exatos termos artigo 24, incisos V e Vlll, e 5 24, da Constituição Federal.

Ademais, quanto à juridicidade, não se verificam desarmonias entre a

matéria discutida no projeto e as regras jurídicas positivas e os princípios gerais de

Direito, previstos explícita ou implicitamente na Constituição da República,

É imperioso ressaltar que a matéria tratada neste projeto não se classifica

como direito comercial ou civil, pois a obrigação de divulgar informações, aos

consumidores, acerca dos produtos indisponíveis à venda está compreendida no

conceito de norma sobre proteção ao consumidor. Nesse sentido, dispõe o Supremo

Tribunal Federal, in verbis:

'Art.5n Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXXII- o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
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INCONSTITUCIONALIDADE, Ação direta. Lei ns 12.4201gg, ¿o Estado

do Paraná. Consumo. Comercialização de combustíveis no Estado.

Consumidor. Direito de obter informações sobre a natureza.
procedência e qualidade dos produtos. proibição de revenda em
postos com marca e identificação visual de outra distribuidora.
Prevenção de publicidade enganosa. Sançöes administrativas.
Admissibilidade. lnexistência de ofensa aos arts. 22, incs. l, lV e Xll,

170, incs. lV, 177,55 1e e 7e, e 238, todos da CF. Ação julgada

improcedente, Aplicação dos arts.24, incs. V e Vlll,.6.5 /e, e L70,

inc. V, da CF. É constitucional a Lei ns tZ,42O, de L3 de janeiro de

l-999, do Estado do Paraná, que assegura ao consumidor o direito de

obter informaçöes sobre a natureza, procedência e qualidade de

produtos combustíveis comercializados nos postos revendedores do

Estado. (ADl 1980, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal pleno,

julgado em 1610412009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 pUBL|C 07-08-

2009 EMENT VOL-02368-01 pp,00151 RTJ VOL-00211-01 pp-00052

LEXSTF v, 31, n. 368, 2009, p. 69-77 RSJADV jan./fev., Z)tO, p.32-34)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADI CONTRA LEI

PARANAENSE 13.519, DE 8 DE ABRIL DE 2002, QUE ESTABELECE

OBRIGATORIEDADE DE INFORMACÃO, CONFORME ESPECIFICA, NOS

RÓTULoS DE EMBALAGENS DE cAFÉ coMERCIALIZADo No PARANÁ.

ALEGAçÃO DE OFENSA AOS ARTS. 22, I e V|1, !70, CAPUT, tV, E

PARÁGRAFO tjNrco, E 174 DA coNsTtrutÇÃo FEDERAL. pRorEçÃo

AO CONSUMTDOR. OFENSA tNDtRETA. AÇÃO JULGADA

PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - Não há usu o de competência

da União para legislar sobre direito comercial e comércio
interestadual porque o ato normativo impugnado buscou, tão-
somente, assegurar a protecão ao consumidor. ll - Precedente deste

Tribunal fADl 1.980. Rel. Min. nev Sanches) no sentido de oue

não invade esfera de competência da União, para legislar sobre

normas gerais, lei paranaense que asseFura ao consumidor o direito
de obter informações sobre produtos combustíveis. (ADl 2832,

Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado

em 07l05/2008)

Destarte, com relação à competência para a iniciativa do processo

legislativo, também não se vislumbrou óbices para a deflagração do presente projeto
por membro desta Casa Legislativa, nos termos do art. art.33 da Constituição do

Estado3 e do art.87, inciso l, do Regimento lnterno deste Poder Legislativoa.

3 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-Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e aos cidadãos, na forma e nos caso
previstos nesta Constitu ição.
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Por fim, verifica-se que o inteiro teor desta proposição obedece às regras
de boa redação e técnica legislativa, estando sistematizada e livre de obscuridade ou
erros materiais graves.

ilr- coNclusÃo

Diante do exposto, considerando que a presente proposição tramita em
conformidade com a legislação que deve ser observada por esta Comissão de
constituição, Justiça e Redação ccJR, MANlFEsro voro FAVORÁVEL à

admissibilidade do Projeto de Lei n.555/2019.

É o parecer, Manaus, 30 d mbro de 2019.

DEP DO DELEGADO PÉRICLES

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

o Art. 87, A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição Estadual,
admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria:
l- Deputado e ou Deputados, em conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por Projeto;


