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DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0065375-50.2017.8.19.0000  

REPRESENTANTE: ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO - ASSERJ  

REPRESENTADO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

REPRESENTADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO - ALERJ  

LEGISLAÇÃO: Lei estadual nº 7.705/2017 

RELATORA: Des. KATYA MARIA MONNERAT  

 

 

DECISÃO 

 

 

Trata-se de Representação por Inconstitucionalidade, com 

pedido liminar, proposta pelo Associação de Supermercados do Estado do 

Rio de Janeiro - ASSERJ em face da Lei nº 7.705, de 2 de outubro de 2017, do 

Estado do Rio de Janeiro, que veda a exposição do consumidor a 

constrangimento no uso do cartão magnético e dá outras providências.   

Sustenta, em síntese, que a referida lei exorbita da 

competência legislativa estadual ao tratar de norma geral de direito do 

consumidor que extrapola o interesse regional, violando assim os artigos 7º, 

74, V e VIII, e §1º, da CERJ. E que ao tratar de formas de inadimplemento 

(art. 2º), invadiu a competência da União de legislar sobre direito civil e 

mercantil, na forma do art. 22, inciso I, da CRFB/88. Aduz que a norma 

contraria os princípios da liberdade econômica, isonomia, livre 

concorrência, razoabilidade, proporcionalidade e o direito de propriedade.  
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Requer a suspensão cautelar da eficácia da atacada até o 

julgamento final da presente ação. E ao final, seja declarada a 

inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc e erga omnes da Lei n° 

7.705/2017, do ERJ. 

A Assembleia ERJ se manifestou, preliminarmente, pela 

ausência de competência do Tribunal de Justiça do ERJ para apreciar, em 

sede de controle abstrato de constitucionalidade, a agressão à Constituição 

da República, em afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.  No 

mérito, defende a lei impugnada e pede a improcedência da Representação 

ofertada. (pasta 61) 

O Exmo Sr Governador do ERJ e o Exmo Sr Procurador-Geral 

do Estado do Rio de Janeiro se manifestaram pela procedência da 

Representação de Inconstitucionalidade, nos termos como apresentada. 

(pastas 85 e 95) 

A Procuradoria de Justiça opina concessão da liminar e, no 

mérito, pela procedência do pedido, para declarar a inconstitucionalidade 

da lei nº 7.705/2017, do Estado do Rio de Janeiro. (pasta 98) 

 

Passa-se a decidir. 

 - De plano, rejeita-se a preliminar de incompetência deste 

Tribunal de Justiça para conhecer e julgar a presente Representação de 

Inconstitucionalidade.  
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Impugna-se lei estadual em face da Constituição Estadual, 

mais precisamente violação ao disposto nos artigos 7º e 74, V e VIII, e §1º, 

da CERJ1.  

Logo, a competência deste Tribunal de Justiça é expressa no 

§2°, do artigo 125, da Constituição da República e no artigo 161, IV, a, da 

Constituição do ERJ, respectivamente: 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os 

princípios estabelecidos nesta Constituição. 

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição 

do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do 

Tribunal de Justiça. 

§2º Cabe aos Estados a instituição de representação de 

inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou 

municipais em face da Constituição Estadual, vedada a 

atribuição da legitimação para agir a um único órgão. 

 

Art. 161 - Compete ao Tribunal de Justiça: 

IV - processar e julgar originariamente:  

a) a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo, estadual ou municipal, em face da Constituição 

Estadual;  

 

                                                 
1 Art. 74 - Compete ao Estado, concorrentemente com a União, legislar sobre:  

(...) 

V - produção e consumo;  

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico;  

(...) 

§ 1º - O Estado, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas 

pela União.  
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Não afasta a competência deste Tribunal de Justiça o fato de se 

tratar de norma editada pela Casa legislativa estadual no exercício de sua 

competência suplementar e tendo como paradigma normas gerais da União. 

“RECLAMAÇÃO - FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO 

INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO (RTJ 134/1033 - RTJ 166/785) 

- COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PARA 

EXERCER O CONTROLE ABSTRATO DE 

CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E ATOS NORMATIVOS 

ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS CONTESTADOS EM FACE 

DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - A “REPRESENTAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE” NO ÂMBITO DOS ESTADOS-

MEMBROS (CF, ART. 125, § 2º) - A QUESTÃO DA 

PARAMETRICIDADE DAS CLÁUSULAS 

CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS, DE CARÁTER 

REMISSIVO, PARA FINS DE CONTROLE CONCENTRADO 

DE LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS E/OU 

MUNICIPAIS CONTESTADOS, PERANTE O TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA LOCAL, EM FACE DA CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE 

AGRAVO IMPROVIDO. - O único instrumento jurídico revestido 

de parametricidade, para efeito de fiscalização concentrada de 

constitucionalidade de lei ou de atos normativos estaduais e/ou 

municipais, é, tão-somente, a Constituição do próprio Estado-

membro (CF, art. 125, § 2º), que se qualifica, para esse fim, como 

pauta de referência ou paradigma de confronto, mesmo nos casos 

em que a Carta Estadual haja formalmente incorporado, ao seu 

texto, normas constitucionais federais que se impõem à 

observância compulsória das unidades federadas. Doutrina. 

Precedentes. - Revela-se legítimo invocar, como referência 

paradigmática, para efeito de controle abstrato de 

constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e/ou 

municipais, cláusula de caráter remissivo, que, inscrita na 

Constituição Estadual, remete, diretamente, às regras normativas 

constantes da própria Constituição Federal, assim incorporando-

as, formalmente, mediante referida técnica de remissão, ao plano 

do ordenamento constitucional do Estado-membro. - Com a 

técnica de remissão normativa, o Estado-membro confere 

parametricidade às normas, que, embora constantes da Constituição 

Federal, passam a compor, formalmente, em razão da expressa 

referência a elas feita, o “corpus” constitucional dessa unidade política 
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da Federação, o que torna possível erigir-se, como parâmetro de 

confronto, para os fins a que se refere o art. 125, § 2º da Constituição 

da República, a própria norma constitucional estadual de conteúdo 

remissivo. Doutrina. Precedentes. (Rcl 10500 AgR, Relator(a):  Min. 

CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 28-09-2011 PUBLIC 

29-09-2011) 

 

Logo, o controle em âmbito estadual pode ter por paradigma 

de confronto regra contida na Constituição estadual, que simplesmente 

remete e reproduz regra idêntica contida na Constituição da República. 

Firmada a competência deste Tribunal de Justiça, por seu 

Órgão Especial, nos termos do artigo 161, IV, a, da CERJ c/c artigo 3º, IV, 

do RITJERJ2. 

- Da medida cautelar pleiteada de suspensão da eficácia lei 

impugnada até o julgamento do mérito da ação: 

Para fins de suspensão liminar do ato normativo impugnado, é 

indispensável a plausibilidade do direito discutido, bem como o prejuízo 

que poderá advir em caso de manutenção da eficácia da lei indicada como 

inconstitucional. 

Na hipótese, presentes os requisitos ensejadores da concessão 

da suspensão liminar pretendida, porquanto se verifica plausível a tese de 

violação aos ditames da Constituição Estadual. 

                                                 
2 Art.3º- Compete ao Órgão Especial: 

IV - declarar pelo voto da maioria absoluta de seus membros, a inconstitucionalidade de lei ou ato do 

Poder Público, nos casos de sua competência e naqueles que, para esse fim, lhe forem remetidos pelos 

demais Órgãos Julgadores do Tribunal; 
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Com efeito, a constitucionalidade da Lei nº 7.705/2017 é 

discutível, porquanto extrapola do poder concorrente da Assembleia 

Legislativa deste estado de complementar ou preencher possível lacuna da 

matéria na Lei Federal. 

A referida lei cria para os estabelecimentos comerciais 

obrigação de outras formas de pagamento, quando ocorrer problemas com 

cartão magnético, seja de débito ou crédito. 

Desta feita, evidenciados os pressupostos indispensáveis para o 

deferimento da liminar pleiteada, quais sejam, o fumus boni iuris e o 

periculum in mora, CONCEDE-SE A LIMINAR PARA SUSPENDER 

A EFICÁCIA DA LEI Nº 7.705/2017 ATÉ O JULGAMENTO DE 

MÉRITO DA AÇÃO. 

Notifique-se a todos os interessados do deferimento da liminar 

de suspensão da eficácia da Lei nº 7.705/2017, até o julgamento do mérito 

da ação. 

Após, as devidas notificações, volte concluso. 

 

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2018. 

 

Des.  Katya Maria De Paula Menezes Monnerat - relatora 
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