
Poder Legislativo
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

PROJETO DE LEI N" 12022

Autor: Deputado Adjuto Afonso

REVOGA a Lei ne 5.785, de L2 de Janeiro

de 2022, que "Dispöe sobre a

obrigatoriedade de informação dos

valores cobrados pelo litro de

combustível pelos revendedores

varejistas de combustíveis automotivos,

no âmbito do Estado do Amazonas".

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1e Fica revogada a Lei ne 5.785, de L2 de Janeiro de 2022, que "Dispõe sobre a

obrigatoriedade de informação dos valores cobrados pelo litro de combustível pelos

revendedores varejistas de combustíveis automotivos, no âmbito do Estado do Amazonas",

Art. 2e. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus, 28 de março de

2022.

ADJUTO
DEPUTADO DUAL
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JUSTIFICATIVA

Senhores (as) Deputados (as),

Nobres Pares,

O presente projeto tem a finalidade de demonstrar a incompatibilidade prática da Lei

estadual n. s 5.785 de janeiro de2022 com a realidade do mercado localde combustíveis. Os

parâmetros utilizados e aprovados na referida Lei, violam direitos fundamentais das pessoas

físicas e jurídicas, preceito fundamental em nossa Carta Magna.

O dispositivo legal afronta diretamente a inviolabilidade do direito à vida privada e à

intimidade das pessoas, direitos fundamentais dos cidadãos, constitucionalmente garantidos

no inciso X do art. 5e da Carta Magna, conforme se reproduz:

"Art. 5e 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:

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito

a indenização pelo dano material ou moral

decorrente de sua violação;"

Segundo Alexandre de Moraes, "Os direitos à intimidade e à própria imagem formam

a proteção constitucional à vida privada, salvaguardando um espaço íntímo intransponível

por intromissões ilícitas externas.

A proteção constitucional consagrada no inciso X do art.5e refere-se tanto a pessoas

físicas quanto a pessoas jurídicas, abrangendo, inclusive, a necessária proteção à própria

imagem frente aos meios de comunicação de massa (televisão, rádio, jornais revistas etc).

A divulgação de informações sigilosas dos revendedores de combustíveis,

momento atual, de conceitos formados e divulgação de "fake News", bem como maté

sensacionalistas, ocasionam um desgaste e risco a integridade patrimonial das p

no

jurídicas, ferindo a dignidade das pessoas e proteção a propriedade privada.
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Um ponto que merece destaque e atenção diz respeito à intervenção do Estado na

economia e nas relações privadas, que já se mostrou ineficaz e limitante, Sobretudo na

problemática do comércio de combustíveis, objeto da referida Lei. Um dos pilares da ordem

econômica é a livre iniciativa, junto com a propriedade privada, o que por si só já é suficiente

para revelar o caráter exageradamente intervencionista da Lei ne 5.785 de 12 de Janeiro de

2022.

Quanto maior a interferência do Estado em determinado setor, menor sua eficiência

em prejuízo não apenas dos consumidores, mas também dos empresários e investidores.

Desta forma, exigir de revendedores varejistas de combustíveis além do que já determina o

Código de Defesa do Consumidor se apresenta como punição à iniciativa privada, além de

ampliar a atuação do PROCON no mercado de combustíveis.

Com relação a essa necessidade de proteção à privacidade, não podemos deixar de

considerar que as informações fiscais, bancárias, documentais e outros elementos sigilosos,

sejam as constantes nas próprias instituições públicas e financeiras, sejam as constantes na

Receita Federal ou organismos congêneres do poder Público, constituem parte da vida

privada da pessoa física ou jurídica.

Na mesma esteira o artigo 2e da Lei 5.785122 viola os preceitos legais constitucionais,

especificamente em seu paragrafo segundo, vejamos:

S2e Por ocasião do cadastramento, os revendedores

varejistas de combustíveis automotivos já deverão

informar os preços então vigentes.

O dispositivo já impõe apresentar informações sigilosas, estas que são de intimidade

da pessoa jurídica, ferindo a intimidade das informações fiscais das empresas.

O artigo 3e também viola, tais princípios, vejamos:

Art. 3e O PRCON/AM poderá divulgar as

informações obtidas com base nesta Lei para o
público em geral e utiliza-las para o cumprimento de

sua função constitucional.

A função principal das entidades públicas e privadas, é de prese rvar os princíp

constitucionais, e não, violá-los, como dispõe a Lei combatida, pois viola p

constitucionais da intimidade.

O parágrafo primeiro do artigo terceiro, é inconstitucional, vejamos
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$1e O PROCON/AM poderá fornecer as informaçöes

obtidas com base nesta Lei a outros públicos ou

entes privados.

A violação das informações privadas das pessoas jurídicas, está evidente neste

parágrafo, pois vila a intimidade das pessoas jurídicas.

E no parágrafo segundo do mesmo artigo, continua a quebra do sigilo fiscal das

pessoas jurídicas abrangidas por esta Lei, vejamos:

S2e O PROCON/AM compartilhará, em tempo real,

as informaçöes recebidas na forma do artigo le ao

consumidor.

Por obvio, que além de obter de forma arbitraria as informações fiscais das pessoas

jurídicas, a Lei prevê a divulgação para pessoas alheias, ilegítimas e sem quaisquer

fundamentos legais, as informações sigilosas das empresas.

Ainda, em sede de descumprimento de preceito fundamental pela combatida Lei,

percebemos que já houve reflexos inconstitucionais da referida norma, ou seja, a

normatização do PROCON/AM que já regulamentou a combatida norma, já disciplinou a

forma e exigência para participar do cadastro, este que deveria ser apenas informativo, mas

foi além, vejamos:

Para a inscrição, se faz necessária a juntada, virtual ou presencialmente, conforme a forma
de inscrição, dos seguintes documentos:

L, Formulário de Requerimento: Preencha este formulário Clicando aqui
2. RG do proprietário da pessoa jurídica;

3. CPF do proprietário da pessoa jurídica;

4. Procuração;
5. RG do solicitante do cadastro;
6. CPF do solicitante do cadastro;
7. Comprovante de residência do solicitante;
8. Comprovante de vínculo do solicitante;
9. Cartão de CNPJ da Receita Federal;
10. Alvará de funcionamento;
11. Contrato social;
12. Balanço anual (em caso de recadastro ou de cadastro de empresas já

13. lnforme de associação de outros postos e marcas nos termos do art. le, 52e

Após o deferimento da inscrição, a empresa receberá orientações via e-mail de
confirmação e estará habilitada a alimentar os dados relativos aos preços através do link
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disponibilizado individualmente às empresas cadastradas, nos termos da lei, devendo
iniciá-la, impreterivelmente, até 13 de abril de2022.

Note-se que o PROCON/AM exige além de documentos pessoais dos representantes
ou sócios das pessoas jurídicas, vai além, exige balanço anual, documentos estes sigilosos e

que não interessam ao PROCON, bem como a terceiros ilegítimos.

Lin k de cadastro: http ://www.procon.am.gov.brlcadastramento-dos-postos-de-

çombustiveis/

O regramento esculpido na combatida Lei, juridicamente, viola a privacidade e

intimidade, sendo uma espécie da outra, protegem bens jurídicos, os dados financeiros ou

fiscal das pessoas jurídicas em questão,

Da inobservância da Lei n.e L3.874120L9 (LIBERDADE ECONOMICA)

A combatida Lei viola princípios e preceitos que norteiam a Liberdade Econômica, pois limita

a liberdade no exercício de atividades econômicas, quando exige informação sigilosa, com a

intervenção direta do Estado sobre a atividade das pessoas jurídicas atingidas por esta Lei.

Art.2e São princípios que norteiam o disposto nesta Lei:

l- a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas;

ll - a boa-fé do particular perante o poder público;

lll - a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de

atividades econômicas; e

lV - o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado.

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre os critérios de aferição para

afastamento do inciso lV do caput deste artigo, limitados a questões de má-fé,

hipersuficiência ou reincidência.

Ainda, fere a liberdade de mercados, estes que não são regulados, exigên scabidas e

contrarias a legislação pertinente, vejamos

Art. 3e São direitos de toda pessoa, natural ou jurídi rs para o

parágrafodesenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o di

único do art. L70 da Constituição Federal:

essencr
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ll - desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana,

inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos adicionais,
observadas:

a).;

b).;

c).;

lll - definir livremente, em mercados não regulados, o preço de produtos e de
serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda;

V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade
econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial,
econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada,

exceto se houver expressa disposição legal em contrário;

O preço de combustíveis não é regulado, pois sua característica não permite a

intervenção, devendo a observância quanto princípios da oferta e demanda, gozando de

presunção de boa-fé, não podendo concluir por ato diferente, pois o mercado em questão

tem evidentes oscilações de marcado e sua volatilidade.

Por essas razões, a revogação total (ab-rogação) da Lei 5.785 de 12 de janeiro de

2O22 se faz necessária, diante das explicitas violações aos direitos constitucionais protegidos

por nossa Carta Magna.

Ante ao exposto, conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente

Projeto de Lei.

PLENÁRIO DA ASSE

de Março de 2022.

IA LEGIS VA ESTA AS, em Manaus, 28

ADJ AFONSO

DEP ESTADUAL
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