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Dispõe sobre a proibição de adoção de

franquia de consurtto nos serviç'o.s' de
conexão à interneí ./iro e dá outra.ç
providências.

A ASSE ISLATIVA DO ESTADO ÐO AMAZOI{AS

DECRET,d:

Artigo 1o - Fica proibido a adoção de franquia de consumo nos serviços de conexão à
internet frxa nos termos da lei federal n' 72.965 de 23 de abril de 2014.

Parágrafo único - Por adoção de franquia de consumo, entenda-se o corte oll a
diminuição da velocidade por consumo de dados no serviço de fornecimento de sirral de
internet.

Artigo 2o - Nos termos da lei federal no 12.965, o acesso à internet é essencial ao
exercício da cidadania, sendo assegurado aos usuários os seguintes dileitos:

I - Inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

II - Inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações via intemet, salvo
por ordem judicial, na forma da lei;

III - Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas, salvo por ordem
judicial;

IV - Não suspensão da conexão da internet, salvo por débito diretamente
decorrente de sua utllização;

V - Manutenção da qualidade contratada da conexão da internet;
VI - Informações claras e completas constantes dos contratos de prestações de

serviços, com detalhamento do regime de proteção aos registros de conexão e aos
registros de acesso a aplicações de internet, bem como práticas de gerenciarnento da
rede que possam afetar sua qualidade;

VII - Não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros
de conexão e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre,
expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei;
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VIII - Informações claras e completas sobre coleta, uso, arrnazenamento, tratamento e
proteção de seus dados pessoais que somente poderão ser utilizados para finalidades
que:

a) - Justifiquem sua coleta;
b) - Não sejam vedadas pela legislação;
c) - Estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em

termos de uso de aplicações de interrret;
IX - Consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de
dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas
contratuais;
X - Exclusão defìnitiva dos dados pessoais que tiver fomecido a determinada
aplicação de internet, a seu requerimento, término da reiação entre as paÍes,
ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta lei;
Xi - Publicidade e clarcza de eventuais políticas de uso dos provedores de
conexão à intemet e de aplicações de internet;
XII - Acessibilidade, consideradas as características físico-motoras,
perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da iei; e
XIII - Aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor na relações de
consumo realizadas na internet, é direito do usuário da internet;
Xry - Nas conexões fixas à internet, ausência de franquia de consurno de
dados e não redução da velocidade contratada. Q.JR)

Artigo 3" - O descumprimento desta lei, acarcetarâ nas sanções administrativas do
acordo com o Código de Defesa do Consumidor, sendo as muitas reveftidas ao Fundo
Estadual de Defesa do Consumidor - FLINDECON, instituído pela lei n" 2.288 de 30 de
junho de 1994.

Art. 4o - O poder executivo regulamentará esta lei, estabelecendo as norlnas
necessárias à sua implementação e cumprimento.

Artigo 5o - Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA

O projeto de lei ora apresentado, destina-se a assegurar o disposto nas políticas
nacionais de defesa ao consumidor, que é manter os direitos dos usuários nos servicos
contratados junto as empresas que fornecem internet.
Essa matéria, é de natureza concorrente, advindo do inciso VIII, do art. 24 da
constituição federal do Brasil, em consonância com o inciso VIII, ar1. 18 da constituição
do Estado do Amazonas que confirma a competência da legislação concorrente entre a
União e os Estados da federação, em garantir legislar sobre matérias que envcllvam
questões de danos ao consumidor.
Observa-se ainda que a União, pelo comando do dispositivo constitucional edita nomlas
gerais, e aos Estados não fica excluída a competência suplementar.
Observa-se que o projeto proíbe a diminuição da velocidade da internet contratada pelos
usuários desse serviço, no Estado do Amazonas, com a aplicação de sansões mais
pesadas às empresas fornecedoras desse serviço, que insistem nessa prâtica abusiva,
pois vem se percebendo ao longo do tempo, o aumento das reclamações junto aos
órgãos de defesa do consumidor.

Ante ao exposto, solicito aos meus pares que aprovem a presente propositura
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