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

PROJETO DE LEt N.s22l2Ùr9
PROPONENTE: DEPUTADA JOANA DARC.

RELATOR: DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES

DISPöE sobre a proibição da venda de

"combos" de TV, internet e telefonia por

assinatura.

PARECER

I . RELATORIO

No dia 13 de agosto de 201-9, a ilustre Deputada Joana Darc apresentou o

Projeto de Lei de ne. 52-?-1201,9, que proíbe, no âmbito do Estado do Amazonas/ a

prática de "venda casada" por empresas prestadoras de serviços de TV por assinatura,

telefonia e internet, ou seja, condicionando ou vinculando o fornecimento de um dos

produtos ou serviços ao fornecimento de outro produto ou serviço.

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 an¿ilise de seus aspectos

constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Art. 27, inciso l, alínea "4"

c/c Art. !27,51,e, inciso lll, do Regimento lnternol.

É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçÃO

A proposta da eminente Deputada Joana Darc visa proteger o consumidor

amazonense contra a prática de conduta abusiva denominada de "venda casada" por

empresas prestadoras de serviços de TV por astinatura, telefonia e internct,

impedindo que haja o condicionamento do fornecimento de produto ou de serviço ao

fornecimento de outro produto ou serviço.

t Art. 27. As Comissões Técnicas Permanentes exercem os proceÇimentos firmados no art. 26 deste

Regimento, nos limites estabelccidos na Constituição Estadual, com as scguintes denomìnações 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 c de

matérias que lhe sejam encaminhadas.
Art. I27. (...) 5fq A proposição ó despachada às conrissões pelo Presidente da Assemblela, obedecendo

aos seguintes procedimentos: (...) lll - distribLrição da matéria às comissões permanentes, iniciando a

análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilid¿rde
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jurídica e legislativa, salvo exceções contidas neste Regimento
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Consoante Justificação, a Autora destaca que, apesar de proibida, a prát tca

do fornecimento de serviços mediante "venda casada" ainda ocorre com bastante

frequência nos segmentos comerciais de telefonia, internet e televisão por assinatura,

motivo pelo qual entende que a aprovação do presente projeto faz-se necessária, no

sentido de efetivamente coibir tal conduta no âmbito deste Estado-membro,

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 de dos

consumidores diante de práticas abusivas por prestadores e/ou fornecedores de

serviços, no âmbito do Estado do Amazonas.

Sob esse prisma, a CRFB/L98B, em seu art. 24, V e Vlll, estabeleceu a

competência legislativa concorrente para tratar da matéria, verbis'.

Arl.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;

51s No âmbito da legislação concorrente, a competêncìa 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. 8.07811990, que institui o Código de Defesa do

Consumidor - CDC,

Destarte, a proposição em análise objetiva proteger os cidadãos

amazonenses contra uma das práticas abusivas mais comum do mercado, qual seja, a

venda casada, conduta esta já classificada, legalmente, como prática ilegal, nos termos

do art,39, inciso l, do Lei federal n.8.078, de LL de setembro de L990 (Código

consumerista), a saber:

Art.39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre

outras práticas abusivas:

l- condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao

fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa

caLlsa¡ a limites quantitatívos;

No mesmo sentido, dispõe o parágrafo único do art,43 da Resolução n,

63212014 da Anatel, que assim determina:
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Art. 43. As Prestadoras podem promover Oferta Conjunta de

de Telecomunicações, em conformidade com a regulamentação

vigente, respeitadas as condiçöes específicas de cada serviço de

telecomunicações integrante da oferta.

Parágrafo único. É vedado à Prestadora condicionar a oferta do

serviço ao consumo casado de qualquer outro bem ou serviço,
prestado por seu intermédio ou de parceiros, coligadas, controladas

ou controladora, bem como, sem justa causa, a limites
q u a ntitativos.

Além disso, a CRFB/1988, em seu art. 5e, inciso XXXll2, 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,

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 2e, 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.

Com efeito, é oportuno salientar que o projeto não dispõe sobre

telecomunicações, restando, assim, evidenciado o enfoque apenas consumerista da

proposta, que se limita a proteger o consumidor contra a prática abusiva da venda

casada, já prevista no inciso I do art. 39 da Lei 8.078/1990 (Código do Consumidor),

não havendo que se falar em conflito de normas, tampouco em invasão da

competência legislativa privativa da União.

Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal Regional Federal da 4e Região, in

verbis:

CONSTITUCIONAL, CONCESSIONÁRlO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.

LEI ESTADUAL PARANAENSE 13.051/2001. OBRIGATORIEDADE DE

DrscRlMlNAçÃo DAS CHAMADAS LOCAIS NA FATURA.

coNVlvÊNclA DA LEGISLAçÃO ESTADUAL CONCORRENTE, SOBRE

CONSUMO COM A FEDERAL, PRIVATIVA, SOBRE

TELECOMUNIcAçÕEs. L. Não é inconstitucional a Lei Estadual

Paranaense ¡e 13.051/2001", que estabeleceu à empresa

concessionária de serviço público de telefonia fixa no Estado do

Paraná, responsável pela emissão da fatura telefônica, a

obrigatoriedade de individualizar cada ligação realizada pelo

consumidor, fazendo constar no documento de cobrança: a) data

'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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de ligação; b) horários de ligação; c) duração da ligação; d)tele
chamado; e) valor devido, 2. A competência privativa da União
para legislar sobre telecomunicações (CF, art. 22, lVl não exclui a

competência concorrente do Estado-membro, em matéria de
consumo (CF, art.24,V e Vlll). Caso em que o Estado do Paraná
exerceu competência suplementar, tratando de explicitar e de dar
plena efetividade, em seu âmbito territorial, aos comandos das
leis federais, que asseguram ao consumidor o direito à adequada
informação sobre as condições do serviço prestado. 3, O Código
de Defesa do Consumidor e a Lei 9.247 197, esta a dispor sobre
serviços de telecomunicações, já contêm disposições
assecuratórias do direito que a lei estadual fez positivar
explicitamente, não ocorrendo situação de antinomia, pois o
Estado não exorbitou de sua competência legislativa suplementar,
nem invadiu esfera de competência privativa.4. Apelação e

remessa oficial providas. (TRF-4 - AMS: 5245 PR 2001,70,00.005245-
6, Relator: TAíS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento:
2810512002, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 1210612002
PÁGINA:343)

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.

Nada obstante, em que pese o Projeto de Lei apresentado pela Autora

dispor de texto adequado às normas de técnicas legislativas, previstas na Lei

Complementar de n,95, de 26 de fevereiro de L998, propõem-se as seguintes

emendas, nos seguintes termos:

EMENDA SUPRESSIVA

Ao Projeto de Lei n. 52212019, que DISPöE

sobre a proib¡ção da venda de "combos" de

TV, internet e telefonia por assinatura.

Suprima-se o 5l-s do art. Le do Projeto de Lei n.522 de 201-9,

Vislumbra-se a necessidade de supressão do $10 do art. i-e da proposição

em exame, QUê proíbe às empresas prestadoras de serviços de TV por assinatura/

t Art,33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da

Assembleia Legislatíva, ao Governador do Estado, ao Tribunal de.lustiça, ao Procurador-Geral de

Justiça, ao Defensor-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 Estadual,

admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria:
l- Deputado e ou Deputados, em conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por Projeto;
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telefonia e internet de vender produtos ou serviços a preço maior do que o ofe

em um determinado combo, haja vista tal comando normativo, em tese, violar os

princípios fundamentais da livre iniciativa e da livre concorrência, insculpidos no inciso

lV do art. l-a e no art. L70, caput, inciso lV e parágrafo único, da Constituição da

Repúblicas, que evidenciam o modelo capitalista de produção que vigora no atual

Estado Democrático de Direito, assegurando o livre exercício da atividade econômica,

independente de autorização de órgãos públicos.

EMENDA MODIFICATIVA

Ao Projeto de Lei n. 52212019, que DISPöE

sobre a proibição da venda de "combos" de

TV, internet e telefonia por assinatura.

Altera-se a ementa do Projeto de Lei n. 522 de 2019, que passa a ter a

seguinte redação:

Ementa: PROíBE as empresas prestadoras de serviços de TV por assinatura,

telefonia e internet, no âmbito do Estado do Amazonas, de condicionar ou

vincular o fornecimento de um dos produtos ou serviço ao fornecimento de outro

produto ou serviço.

O art.5s da Lei Complementar de n,95, de 26 de fevereiro de 19996,

determina que a ementa de um projeto explicitará, de modo conciso e sob a forma de

título, o objeto da lei. Este, por sua vez, deverá estar descrito no primeiro artigo do

texto, assim como o respectivo âmbito de aplicação da norma, nos termos do art. 7e

da mesma norma federalT.

Desta feita, verifica-se a necessidade de adequar a redação da ementa à

ideia contida no art. Le do projeto, para o fim de que tanto a ementa quanto o artigo

primeiro do projeto expressem, de forma compatível entre si, o objeto da propositura.

t Art. 1s A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

lV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes

princípios:

lV - livre concorrência;
parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei,
t Art.5eA ementa será grafada por meio de caracteres que a realcem e explicitará, de modo conciso e

sob a forma de título, o objeto da lei.

' Art.7nO primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação,

observados os seguintes princípios: (...)
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ilr- coNcLusÄo

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, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à aprovação do

Projeto de Lei n. 522120t9, nos termos das emendas supressiva e modificativa ora

apresentadas.

E o parecer.

Manaus, bro de 20L9

DEPUTADO PÉRICLES

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

en


