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DISPÕE SOBRE O ARMAZENAMENTO DE

IMAGENS EM DISPOSITIVOS DE

MON|ïORAMENTO E GRAVAçÃO

ELETRÔNICA POR MEIO DE CIRCUITO

FECHADO DE CAMERAS EM

ESTABELECIMENTOS DO ESTADO DO

AMAZONAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1.o A presente lei regula o armazenamento de conteúdo obtido por sistemas de

monitoramento e vigilância por meio de câmeras de vídeo e áudio, fixas ou móveis, em

locais públicos de utilização comum, para captação e gravação de imagem e som.

Á.ft.2.o Os estabelecimentos e locais privados com grande fluxo de circulação de pessoas,

que detenham sistema de monitoramento e gravação eletrônica de imagens por meio de

circuito fechado, são obrigados a manter os arquivos de imagens diárias armazenados por

um período mínimo de 90 (noventa) dias, a contar da zero hora da data de início da

gravação.

$1.o Para efeito do caput deste artigo, são considerados locais com grande fluxo de

circulação de pessoas:

| - os estabelecimentos comerciais em geral, em todos os setores da economia estadual;

ll - as clínicas médicas, hospitais e demais estabelecimentos de saúde;

lll - os terminais de transporte aéreo, marítimo e rodoviário de pessoas e cargas;

lV - os estabelecimentos de ensino em geral e as creches;

lV - os condomínios residenciais, abertos ou fechados;

V - as casas de espetáculos em geral, cinemas, museus, zoológicos e afins;

Vl - as academias de ginástica, quadras esportivas, e afins;
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S 2,o O acesso de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, ao

material a que se refere o caput deste artigo, será concedido nos termos da legislação

aplicável.

Art. 3.o Os locais onde forem instalados os dispositivos de monitoramento em vídeo e áudio,

a que se refere esta lei, deverão obrigatoriamente, conter cartazes e placas afixados em

pontos de fácil visualização, informando ao público sobre tal monitoramento.

Art. 4.o A violação de qualquer dos dispositivos contidos nesta lei sujeita o infrator à sanção

pecuniária no montante de quinhentas vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir)

ou índice equivalente que venha a substituí-lo, podendo ser dobrado o valor da multa, no

caso de reincidência.

$1.o Os valores apurados decorrentes da aplicação de sanções na forma disposta no caput

deste artigo serão depositados em favor do Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP-

AM, nos termos da Lei n.o 4.278, de 28 de dezembro de 2015.

Art. 5." Os estabelecimentos e locais privados terão o ptazo de 90 (noventa) dias, após a

publicação, para se adequar a esta Lei.

Art. 6.o O Poder Executivo regulamentará esta Lei para garantir a sua execução

PLENARIO RUY ARAUJO DA ASS

AMAZONAS, em Manaus, 07 de março de

EIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

lz

Deputad ual - PRB
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JUSTIFICATIVA

A proposta exige um período mínimo de 90 (noventa dias) do

armazenamento das imagens de câmeras de monitoramento, garantindo assim a
eficiência a que se destinam.

Desta forma, vem assegurar as condições de segurança necessárias,

pois a ausência de obrigatoriedade de armazenamento das imagens anula a eficácia

do conteúdo capturado.

Preserva à inacessibilidade do material gravado a terceiros, com

pessoa apta a manuseá-lo durante o seu horário de funcionamento. O texto obriga o

local ao dever de sigilo, sob pena de responder criminalmente pela eventual violação

de conteúdo restrito.

No ordenamento jurídico vigente inexiste preceito que obrigue

estabelecimentos comerciais privados a manterem captação de gravações das

imagens de circuito de suas dependências.

Quando optam pelo sistema de filmagem, tais estabelecimentos

definem a conveniência de guarda e prazo de manutenção das imagens,

prejudicando o consumidor, vez que é pratica comum o atmazenamento a curto

prazo, impossibilitando assim as imagens serem usadas em sua defesa.

Sabe-se que muitos delitos são esclarecidos graças às imagens

registradas por câmeras de segurança. No entanto, seja por desconhecimento,

despreparo ou economia de gastos, muitos dos estabelecimentos que detêm

imagens de câmeras de segurança eliminam tais registros diariamente ou os

mantêm somente por período curto determinado.

Desta forma, quando o consumidor busca guarida por recordar o

evento ter sido registrado, é surpreendido com a notícia de que as imagens não

estão armazenadas, perdendo assim a finalidade a que se dedica o monitoramento.

Tendo por objetivo garantir a pessoa gravada, o direito de acesso ao

material registrado, podendo, portanto, ser negado apenas quando a gravação

constituir ameaça aos direitos e garantias de terceiros; prejuízo à apuração de atos

ilícitos e inqueritos criminais; e perigo à defesa nacional ou à segurança pública.
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A proposta só permite o acesso de terceiros ao material arquivado

mediante autorização judicial, a qual deverá expressar o intervalo de tempo a ser

disponibilizado. Mantendo proibida a instalação de dispositivos de monitoramento

eletrônico em lavabos e banheiros.

Por todo o exposto, entendendo ser a matéria em apreço de inegável

relevância social ao cidadão amazonense, especialmente no âmbito do combate aos

altos índices de criminalidade estampados nas manchetes, solicito aos nobres pares

pela aprovação desta importante propositura.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

de 2019.

AMAZONAS, em Manaus, 07 de março

J

Deputad I-PRB
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