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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

 

PROJETO DE LEI nº 295/2019. 

AUTOR: Deputado Fabrício Gandini. 

EMENTA: “Altera a Lei nº 10.634, de 05 de abril de 2017, que proíbe a 

inserção, no âmbito do Estado, da expressão “não nos 

responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo”, ou de 

expressão similar, em placas informativas, tíquetes, bilhetes ou cupons 

em estacionamentos de qualquer natureza, e dá outras 

providências”. 
 

 

I - RELATÓRIO 

 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 295/2019, de autoria do Deputado 

Fabrício Gandini, que visa modificar o disposto no art. 1º da Lei nº 

10.634, de 05 de abril de 2017, que proíbe a inserção, no âmbito do 

Estado, da expressão “não nos responsabilizamos por objetos 

deixados no interior do veículo”, ou de expressão similar, em placas 

informativas, tíquetes, bilhetes ou cupons em estacionamentos de 

qualquer natureza, e dá outras providências. 

 

A referida proposição foi protocolizada no dia 23.04.2019 e lida no 

expediente do dia 24 do mesmo mês e ano. Aguardando a 

publicação no Diário do Poder Legislativo – DPL. 

 

Em seguida a matéria passou pela Procuradoria, onde recebeu 

Parecer pela sua Constitucionalidade.  

 

Após, recebeu encaminhamento para esta Comissão de Constituição 

e Justiça, Serviço Público e Redação, com o fim de elaboração de 

Parecer para efeito de análise da sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa empregada em sua 

feitura, conforme dispõe o dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta Assembleia Legislativa). 
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É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA JURIDICIDADE, 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL E LEGALIDADE. 

 

Nessa linha, a proposição legislativa sob análise, em seu artigo 1º, 

regulamenta sobre a modificação do art. 1º da Lei nº 10.634, de 05 de 

abril de 2017, que passaria a ter a seguinte redação: 

 
“ Art. 1º ........................................................................... § 

 

“Art. 1º Ficam os estabelecimentos comerciais, responsáveis 

pela prestação de serviço de estacionamento e guarda de 

veículos no âmbito do Estado do Espírito Santo, proibidos de 

veicular qualquer informação que o exonere da 

responsabilidade civil sobre os objetos deixados no interior do 

veículo.  

 

Parágrafo único. A proibição imposta no caput deste artigo 

abrange qualquer veiculação, no interior do 

estabelecimento comercial, por meio de cartazes, panfletos, 

ticket, controle de estacionamento e guarda do veículo, ou 

qualquer outro meio de divulgação de informação” (NR). 

 
A justificativa da proposição indica que a teleologia do projeto ora 

em estudo é a proteção dos direitos do consumidor, visando 

contemplar a vedação de toda e qualquer informação que o 

exonere o fornecedor da responsabilidade civil sobre os objetos 

deixados no interior do veículo, por meio de qualquer veiculação ou 

qualquer outro meio de divulgação de informação.  

 

Incontestavelmente, vale reconhecer que, diante do mérito, o projeto 

apresenta-se apto e uníssono aos anseios do interesse social, pois o 

seu objeto normativo visa constituir uma medida pública equilibrada 

e razoável para a proteção dos direitos dos consumidores. Em suma, 

o projeto apresenta-se como meritório e adequado perante os 

anseios do interesse público. 

 

Identificador: 330039003800370037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390035003500370036003A005000



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de  Lei nº 295/2019 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 

 

Por seu turno, a análise jurídica do objeto normativo do Projeto de Lei 

nº 295/2019 conclui que o mesmo é adequado em face das 

exigências regimentais do processo legislativo respectivo e das 

demais condicionantes constitucionais e legais (material e formal).  

 

Em verdade, diante do credenciamento jurídico, verifica-se do 

diagnóstico decorrente que, salvo melhor juízo, a pretensa 

normatividade da proposição legislativa não traz nenhum ponto de 

antinomia com os preceitos constitucionais, tanto da Constituição 

Federal, quanto da Constituição Estadual, assim, a consagrando com 

a graduação de material e formalmente constitucional. Para tanto, 

foi considerado: 

 

 

DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

 

O projeto de lei em exame trata de matéria que afeta ao Estado do 

Espírito Santo, uma vez que a declaração objetivada converge para 

uma ação que é, também, competência dos Estados Membros da 

Federação (produção e consumo), por previsão expressa no artigo 

24, incisos V da Constituição Federal.  

 

Em outros termos, o tema corresponde diretamente à proteção dos 

direitos do consumidor. Desta compreensão, tem-se que a matéria 

corresponde incontestavelmente àquelas tipificadas no artigo 24, 

incisos V da Constituição Federal, a saber: 

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

Federal legislar concorrentemente sobre: 

 

V - produção e consumo; 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a 

competência da União limitar-se-á a estabelecer 

normas gerais.” 

 

Por sua vez, sob a ótica do Ordenamento Jurídico Estadual, a 

previsão da competência legislativa parlamentar está definida no 

caput, do art. 63, da Constituição Estadual. Vejamos: 
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Constituição Estadual 

 

“Art. 63 – A iniciativa das leis cabe a qualquer membro 

ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador 

do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e 

aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos 

nesta Constituição.”  

 

Da espécie normativa que deva conter a matéria: o artigo 61, inciso 

IV, da Constituição Estadual prevê a Lei (Lei Ordinária) como uma das 

espécies normativas primárias (simetria ao artigo 59 da CR). 

 

Nesse mesmo sentido, o artigo 141, inciso III, do Regimento Interno. 

Como a Constituição Federal determina o termo “lei” (Lei Ordinária) 

para tratar do tema, conforme se denota no inciso VII, §1º, de seu 

artigo 225, outra espécie não poderá ser adotada. Além do mais, a 

missão do Projeto de Lei nº 295/2019 é a de alterar lei de igual 

espécie, qual seja, a Lei Ordinária estadual nº 10.634, de 05 de abril 

de 2017. 

 

Assim, por se tratar de lei ordinária a espécie normativa correta para 

regular o tema, o quorum de aprovação será o de maioria simples, 

nos termos do que preceitua o disposto no art. 47 da Constituição da 

República, no art. 59 da Constituição Estadual e no art. 194 do 

Regimento Interno. Vejamos respectivamente: 

 
 

“Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as 

deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão 

tomadas por maioria dos votos, presente a maioria 

absoluta de seus membros.” 

 

“Art. 59. Salvo disposição constitucional em contrário, as 

deliberações da Assembleia Legislativa serão tomadas 

por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de 

seus membros.” 
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“Art. 194. As deliberações, salvo disposições em 

contrário, serão tomadas por maioria dos votos, 

presente, no mínimo, a maioria absoluta dos 

Deputados.” 

 
Da competência para a iniciativa da matéria: os artigos 151 e 152, 

inciso I, do Regimento Interno preveem a competência de iniciativa 

dos parlamentares, fato esse que confere legitimidade para o autor 

do projeto. Destarte, sendo certo que não se trata de matéria na qual 

a Constituição Federal, Constituição Estadual ou o Regimento Interno 

exigem qualquer iniciativa qualificada ou privativa.  

 

Do regime de votação: tem-se que o mesmo deverá ser, a princípio, 

o de votação simbólica, mas pode ser escolhida a votação nominal, 

nos termos do artigo 202, II, do Regimento Interno.  

 

Todavia, além das regras gerais do processo de votação, existem 

procedimentos específicos para a modalidade de votação nominal, 

conforme dispõe o artigo 201 do Regimento Interno.  

 

O regime inicial de tramitação do Projeto é o de tramitação ordinária, 

com fulcro no art. 148, inciso II, do Regimento Interno.  

 

 

DO ASPECTO DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

 

Especificamente sobre a constitucionalidade material do Projeto de 

Lei nº 295/2019, vislumbra-se que a sua medida visa regulamentar e 

estabelecer procedimentos para a proteção de direitos do 

consumidor. 

 

Ao assim pretender, a proposição legislativa ora em apreço passou a 

integrar o acervo legislativo que almeja atender o direito dos 

consumidores de serviço, nos termos da obrigação estatal expressa 

no artigo 24, inciso V, da Constituição Federal. Destarte, restou-nos 

reconhecer que o procedimento legislativo almejado pelo objeto do 

projeto de lei é materialmente constitucional. 

Em tempo, no que concerne ao ponto da vigência da lei no 

tempo, tem-se que, por se tratar de objeto normativo de fácil 

aplicabilidade, não há que se exigir prazo de vacatio legis para a 
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entrada em vigor do Projeto de Lei, na hipótese de ser o mesmo 

transformado em Lei Ordinária. 

 

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Ato nº 

2.517/2008 (Da Compatibilidade com os Princípios, Direitos e 

Garantias Previstos no art. 5º da Constituição Federal), observa-se 

que os mesmos formam um acervo exemplificativo de Direitos 

Humanos Civis (Individuais ou Negativos) que garante uma esfera 

de proteção do indivíduo contra a ação danosa e indevida 

juridicamente do próprio Estado. 

 

O Projeto de Lei nº 295/2019 não possui qualquer correlação com 

esses Direitos Fundamentais, haja vista que não trata de ação 

incidente sobre os indivíduos presentes na sociedade e nem em 

relação aos seus bens, mas somente de adequação a uma prática 

consumerista, frente ao relevantíssimo interesse público 

convergente para a proteção desse direito. E, frente a isso, não ser 

incompatível com estes direitos, cabe confirmar compatibilidade 

da pretensa norma com esta ordem constitucional. 

 

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Ato nº 

2.517/2008 (Do Respeito ao Princípio Constitucional da Isonomia), a 

análise converge, também, para o que se registrou no parágrafo 

anterior. Ou seja, o Projeto de Lei não possui correlação direta de 

ingerência nos Direitos Fundamentais e esse quadro específico da 

proposição inclui o Princípio da Isonomia, que possui endereço no 

próprio art. 5º, caput e inciso I, da Constituição Federal.  

 

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Ato nº 

2.517/2008 (Do Respeito ao Direito Adquirido, ao Ato Jurídico 

Perfeito e a Coisa Julgada), contempla-se que o mesmo 

igualmente converge para o art. 5º da Constituição Federal. In 

verbis: 
 

 

 

 

“Art. 5º. ................................................................... 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada;” 
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A proposição legislativa indicada não desrespeita estes Institutos 

Jurídicos (Direito Adquirido, Ato Jurídico Perfeito e Coisa Julgada) 

pela simples razão de que não normatiza nada antinômico ao 

interesse ou direitos de pessoas físicas e jurídicas, mas somente 

sobre matéria de interesse público, conforme, inclusive, definido 

pela análise de mérito (constitucionalidade material).  

 

Face ao todo acima disposto, fica o Projeto de Lei em comento 

confirmado como adequado no que tange aos preceitos materiais 

constitucionais, assim confirmando a sua patente de constitucional. 

 

DA LEGALIDADE E DA JURIDICIDADE 

 

Em continuidade, estendendo um pouco mais a análise técnica da 

proposição, verifica-se que, quanto à mesma, até a presente data, 

não há oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios 

Tribunais Superiores que impeça, material ou formalmente, o projeto 

de ser aprovado, consequentemente, recebe o grau de jurídico. 

Diante dos Ordenamentos Jurídicos, a normatividade do Projeto de 

Lei não afronta a legislação federal e estadual, assim recebendo a 

qualidade de ser patenteado como legal.  

Essas duas conclusões técnicas foram aferidas, também, frente ao 

fato de que o projeto de lei em tela preencheu a todos os requisitos 

previstos no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo (compatibilidade regimental plena da presente 

proposição) e da legislação federal específica. 

 

Acolho ao presente a manifestação lançada pelo Ilustre 

Procurador Geral da Ales Dr. Rafael Henrique Guimarães Teixeira de 

Freitas (fl31) 

Encaminho o presente processo para tramitação 

regimental (art. 120), com a manifestação desta 

Procuradoria, que acolho integralmente nos termos da 

conclusão do parecer técnico do Sr. Procurador 

designado pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 

nº 295/2019, razão pela qual deixo de acolher nos 

termos do opinamento do Sr. Subcoordenador da 

Setorial Legislativa. 

Identificador: 330039003800370037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390035003500370036003A005000



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de  Lei nº 295/2019 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 

 

A título de complementação, com a devida vênia aos 

argumentos lançados às fls. 24/28, tem-se por 

“estabelecimento”, a teor do que preceitua o artigo 

1.142 do Código Civil, “(...) todo complexo de bens 

organizado, para exercício da empresa, por empresário, 

ou por sociedade empresária.”. 

À vista disso, vislumbra-se que o diploma consumerista 

não faz qualquer distinção entre os conceitos 

“estabelecimento” e “estabelecimento comercial”. 

Nestes termos, não há como concluir que a proposição 

buscou restringir a obrigação imposta, através, tão 

somente, de um raciocínio baseado na inclusão, ou 

não, do termo “comercial” após a palavra 

“estabelecimento”. Assim, tal diferenciação, a nosso ver, 

não possui qualquer relevância no âmbito do direito civil 

ou empresarial. 

Ademais, ao analisar atentamente a Lei nº 10.634/2017, 

verificamos que, em seu artigo 2º, a norma traz 

expressamente o conceito de “estacionamento” como 

“(...) local disponibilizado ao público em geral, oferecido 

de forma gratuita ou não, para guarda de veículos.”. 

Destarte, para fins de definir o que seja estacionamento, 

o dispositivo enfatiza que, o fato de o mesmo ser 

disponibilizado de forma gratuita ou onerosa, não 

interfere na aplicabilidade da obrigação instituída, bem 

como na eventual sanção a ser aplicada pelo seu 

descumprimento. 

Por conseguinte, ante a inexistência de diferenciação 

entre as espécies de estabelecimento, bem como, 

diante do próprio esclarecimento já trazido pela Lei nº 

10.634/2017, de que a regra se aplica a todo e qualquer 

tipo, seja ele gratuito ou oneroso, concluímos pela 

inexistência de restrição a apenas um determinado tipo, 

não havendo, pois, que se falar em invasão à esfera de 

Direito Civil, e consequente violação à competência 

privativa da União, conforme fora alegado às fls. 24/28. 
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Por todo o exposto, concluímos pela constitucionalidade 

do Projeto de Lei nº 295/2019, nos termos da 

fundamentação supra. 

 

Considerando todo o exposto, fica confirmado que o Projeto de Lei 

em análise não afronta a legislação federal e estadual e nem 

possui embargo por parte dos tribunais, assim recebendo a 

qualidade de ser patenteado como jurídico e legal. 

 

DA TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

No que norteia a técnica legislativa empregada na elaboração da 

proposição, registra-se que a mesma atende satisfatoriamente os 

preceitos: (a) da Constituição Federal, (b) da Constituição Estadual, 

(c) da Lei Complementar Federal n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, 

(d) da Lei Complementar Estadual nº 168, de 01 de dezembro de 

1999 e (e) da Resolução Estadual n° 2.700/2009 (Regimento Interno 

desta Nobre Assembleia Legislativa). 

 

DO ESTUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DIRETORIA DE REDAÇÃO  

 

Quanto ao estudo técnico proveniente da Diretoria de Redação 

(DR) da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, cabe 

informar que o mesmo encontra-se previsto nos autos do Projeto.  

 

Em tal estudo verificou-se pontos pertinentes de mera adequação 

da redação do texto do projeto de lei. Assim, por ser a alteração 

proposta de pequena e simples correção de redação do texto, 

deve a mesma ser aproveitada quando em elaboração do 

Autógrafo de Lei, extraído na hipótese de aprovação do presente 

projeto. 

 

Desta forma, resta claro que a presente proposição está de acordo 

com os dispositivos acima citados, podendo assim seguir sua regular 

tramitação nesta Casa de Leis, razão pela qual somos adoção do 

seguinte: 
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PARECER      /2019 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE 

E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 295/2019, de autoria 

do Deputado Fabrício Gandini. 

 

Plenário Rui Barbosa, em         de                     de  2019. 

 

 

_____________________________________ PRESIDENTE 

 

________________________________________ RELATOR 

 

________________________________________ MEMBRO 

 

________________________________________ MEMBRO 

 

________________________________________ MEMBRO 

 

________________________________________ MEMBRO 

 

________________________________________ MEMBRO 
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