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Dispõe sobre a obrigatoriedade de

conter códigos QR inclusivo nas

embalagens dos produtos fabricados e

comercializados no Estado do Amazonas

PARECER

I- RELATóRIO

No dia 09 de outubro de 201"9, a ilustre Deputada Joana Darc apresentou o
Projeto de Lei de ne. 648120L9, que dispõe sobre a obrigatoriedade de conter códigos
QR inclusivo nas embalagens dos produtos fabricados e comercializados no Estado do
Amazonas.

A justificativa do referido projeto encontra-se anexa,

O presente projeto foi incluído em reuniões ordinárias, tendo permanecido
em pauta, não tendo recebido quaisquer emendas.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta
Comissão de Constituição, Justiça e Redação para reanálise de seus aspectos
constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Art, 27, inciso l, alínea "a"
c/c Art. I27, gIe, inciso lll, do Regimento lnternol.

É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçAO

A proposta da eminente Deputada Joana Darc visa regulamentar a inclusão
de códigos QR lnclusivo nas embalagens dos produtos fabricados e os comercializados,
perecíveis ou não, no âmbito do Estado do Amazonas, em complementação ao código

' 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. 1'27. (...) 5fs 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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de barra, que indique lote, data de fabricação e validade, e dad
fornecedor, como endereço, número do contato,

os a respeito do

O projeto determina, ainda, que os referidos códigos QR constantes nas
embalagens deverão ser sinalizados pelo sistema de leitura tátil Braille, para captação
via aplicativo por câmeras de celulares, devendo ser transformados em áudio as

informações armazenadas.

Consoante Justificação, a Autora destaca a importância e relevância do
projeto, no sentido de proporcionar à todos os amazonenses, de maneira mais
eficiente, um meio para ter acesso à informações sobre um referido produto.

lnobstante o louvável intuito e o alcance social que a norma estadual
poderia trazer à população amazonense, após detida análise dos autos, vislumbra-se
que esta proposição encontra obstáculos para seu devido prosseguimento, senão
vejamos.

Os princípios fundamentais da livre iniciativa e da livre concorrência,
insculpidos no inciso lV do art. 1e e no art, !70, caput, inciso lV e parágrafo único, da

Constituição da República2, 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.

Nessa linha de raciocínio, é oportuno ressaltar que a livre iniciativa se trata
de uma garantia constitucional vinculada à liberdade, direito fundamental de primeira

dimensão que, por sua vez, obriga o Estado a adotar uma posição de inércia em

relação aos cidadãos, capazes de se autogerir, de acordo com suas próprias vontades e
convicções.

Assim, o Estado deverá intervir na economia, excepcionalmente, para atuar
unicamente como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo as

funções de fiscalização, incentivo e planejamento, a fim de manter a ordem econômica

e social, consoante disposto no art. L74 da Constituição da República.

'Art, Ln 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
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lsto posto, salienta-se, todavia, que não há que se falar em pfl
constitucional absoluto. Por este motivo, a análise de proposições, em sede de
controle de constitucionalidade, deve, mormente nos casos em que se reconheçam
princípÌos ou normas constitucionais conflitantes, pautar-se na ponderação de valores
e no princípio da proporcionalidade,

A respeito disso, na forma em que a proposta se apresenta, obrigando a

inclusão de códigos eR lnclusivo nas embalagens dos produtos fabricados e os
comercializados, perecíveis ou não, no âmbito do Estado do Amazonas, vislumbra-se
interferência estatal indevida na livre iniciativa, a qual figura, a um só tempo,
fundamento da República (art. Le, lV, CF) e pilar do direito econômico brasileiro.

lsso porque a proposta em análise invade o exercício da atividade
empresarial, influenciando no modo de operação desses estabelecimentos comerciais
e alterando sua dinâmica comercial, o que viola princípios resguardados pela

nossa Constituição Federal, além de configurar interferência indevida do Poder público

nos negócios privados.

Ademais, a norma em comento ultrapassa a órbita da legislação regional,
uma vez que inúmeros produtos, apesar de comercializadas no Estado do Amazonas,

são fabricadas em outros Estados da federação, o que faz nascer um dever geral não

apenas para empresas que se localizam na área deste Estado, mas também para

aquelas que se encontram em outros entes estatais, mas que pretendem comercializar
seus produtos no Estado do Amazonas.

Com efeito, apesar de contemplar o direito à informação ao consumidor, a

presente proposição revela-se desproporcional, na medida em que haverá a

necessidade de que as empresas produzam diversos rótulos e campanhas publicitárias

específicas, no sentido de atender as exigências estaduais não uniformes, o que pode

resultar em limitações ao mercado interestadual, consoante entendimento proferido
pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em caso semelhante, nos autos da ADI n.

75A/RJ, cuja ementa se transcreve a seguir:

nçÃo DTRETA DE rNcoNsïTUcToNALtDADE. REpARTtçÃo DE

cOMPETÊNCIAS. Lei 1.939, de 30 de dezembro de 2009, do Estado do

Rio de Janeiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informações

nas embalagens dos produtos alimentícios comercializados no Estado

do Rio de Janeiro. Alegação de ofensa aos artigos 22,Vlll, e24,V, da

Constituição Federal. Ocorrência. Ausência de iustificativa plausível

que autorize restrições às embalagens de alimentos comercializados

no Estado do Rio de Janeiro. Competência legislativa concorrente

em direito do consumidor. Ausência. Predominância de interesse

federal a evitar limitacões ao mercado interestadual. Ação da
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parcialmente procedente. (ADl 750, Relator(a): Min
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/20t7, ACóR

ELETRÔNtCO DJe-045 DTVULG 08-03-2018 pUBLtC 09-03-2018)

No julgamento supramencionado, entendeu o Relator Ministro Gilmar
Mendes que, ao legislar sobre informações que devem obrigatoriamente conter em

embalagens comercializadas em seu território, ainda que para alcançar o fim de

proteção ao seu consumidor, o Estado está a se utilizar de meio excessivo, uma vez

que, ainda que eventualmente justificável dentro de uma unidade federativa, do ponto
de vista da estrutura normativa da Federação, como um todo, as normas estaduais são

flagrantemente desproporcionais e criam dificuldades a produtos provenientes de

outros estados.

Desta feita, resta concluir que, por mais nobre que possa ser o escopo do

Proponente deste Projeto de Lei, os fins, nesse caso, não justificam os meios,

Cuida-se, portanto, de proposição eivada de inconstitucionalidade
material, vez que o Legislativo Estadual interfere diretamente na iniciativa privada,

desrespeitando o art. t70 da Carta Magna, além de macular o princípio da

proporcionalidade e lealdade ao pacto federativo.

ilr- coNclusÃo

Diante do exposto, havendo óbice de ordem constitucional, MANIFESTO

VOTO DESFAVORÁV¡I- ¿ admissibilidade do Projeto de Lei n".64812A19.

É o parecer.

M vereiro de 2020.

DEP O DELEGADO PÉRICLES

Presidente da o de Constituição, Justiça e Redação

Relator
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