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PROJETO DE LEI Nº______, de 31 de Março de 2020. 

(DO DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO) 

 

Ficam as operadoras de celular obrigadas a 

possuir um banco de dados dos clientes com 

terminal de reconhecimento facial e biometria 

digital, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 

DECRETA 

 

Art. 1º Ficam as operadoras de celular obrigadas a possuir um banco de dados 

dos clientes com terminal de reconhecimento facial e biometria digital, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º O reconhecimento facial e biometria digital serão usados como uma 

senha para efetuar modificação na conta telefônica do consumidor, seja ela, de 

dados pessoais e aquisição de novo chip. 

 

Paragrafo único. Esta modificação deverá ser presencial para que haja o 

reconhecimento facial e biometria digital. 

 

Art. 3º O uso dos equipamentos citados nesta lei não extingue a apresentação 

de documentos pessoais do consumidor. 

 

Art. 4º O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará as operadoras de 

celular e congêneres, às seguintes penalidades: 
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I – advertência; 

II – multa entre 200 (duzentos) e 300.000 (trezentos mil) VRTE’s; 

III - Em caso de reincidência, a multa será duplicada. 

 

Art. 5º As sanções previstas no artigo anterior serão aplicadas por Órgão ou 

Entidade Estadual definidas em Decreto. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da 

data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 31 de Março de 2020. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTICATIVA 

 

A presente proposição tem por finalidade obrigar as operadoras de celular a 

possuir um banco de dados dos clientes com terminal de reconhecimento facial 

e biometria digital, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Infelizmente, têm sido recorrentes a ocorrência de golpes de chip, onde os 

consumidores são totalmente lesados pelo serviço prestado pelas operadoras de 

telefonia celular. O golpe acontece da seguinte forma: o golpista compra um 

chip novo e liga para a operadora se passando pelo dono do chip original. Ele 

diz que perdeu o celular ou teve o aparelho roubado. Assim, a central reativa o 

antigo número no novo chip. Com isso, o golpista tem acesso aos grupos e à 

lista de contatos da pessoa no WhatsApp. Ou seja, existe má prestação do 

serviço ao consumidor em face das operadoras de telefonia de celular em razão 

de operações não autorizadas. 

  

Com relação à competência para legislar, sem embargos do possível 

entendimento da mesa diretora, existe entendimento que a presente medida 

legislativa dispõe de assunto perfilado no elenco de matérias de competência do 

Estado, uma vez que estipula normas sobre produção e consumo, conforme 

trata o artigo 24, inciso V, da Constituição Federal de 1988, que dispõe: 

 

Art. 24 Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

 

V -  produção e consumo; (grifou-se) 

 

Com isso, a Constituição Federal assegura que parlamentares Estaduais tratem 

sobre assuntos dessa natureza. 
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Neste contexto, segundo o ministro Alexandre de Moraes, a Constituição de 

1988 distribuiu entre os entes federativos a competência legislativa em diversas 

matérias, entre elas a de consumo, reservando à União o protagonismo 

necessário para a edição de normas de interesse geral, e aos demais entes a 

possibilidade de suplementar essa legislação geral.  

 

O ministro lembrou que o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

– STF confere maior ênfase na competência legislativa concorrente dos estados 

quando o assunto girar em torno das relações de consumo, de modo a fazer 

prevalecer o pluralismo do federalismo brasileiro e prestigiar iniciativas 

normativas regionais e locais sempre que não houver expressa e categórica 

interdição constitucional. 

 

Sendo assim, para o relator, sem extrapolar as disposições genéricas traçadas no 

âmbito federal, compete ao legislador estadual definir, observadas as 

especificidades locais. 

 

Logo, diante da constitucionalidade do projeto de lei e dos absurdos golpes que 

os consumidores estão sofrendo, propomos a presente iniciativa a fim de que as 

operadoras de telefonia celular adquiram meios mais severos para modificação 

nas contas dos clientes, tendo em vista que, boa parte dos golpes está ocorrendo 

por meios de ligação para as operadoras. 

  

Ademais, revela-se a necessidade de previsão expressa desta hipótese, haja vista 

que o Código de Defesa do Consumidor – CDC condena a má prestação de 

serviço ao consumidor. Entretanto, nada disso impossibilitará a aplicação das 
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sanções administrativas previstas no respectivo artigo 56, sem prejuízo das de 

natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.  

 

Ante a todo o exposto, conto com o apoio de meus nobres Pares para a 

aprovação deste Projeto de Lei. 

 

 

Sala das Sessões, em 31 de Março de 2020. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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