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PROJETO DE LEI Nº 211/2019 

AUTOR: Deputado Fabrício Gandini 

RELATOR: Deputado Freitas 

EMENTA: Dispõe sobre a proibição de os estabelecimentos comerciais 

que utilizam comandas ou cartões de controle para pagamento posterior ao 

consumo, no âmbito do Estado do Espírito Santo, de veicular qualquer informação 

que os exonerem da responsabilidade sobre a perda ou extravio da comanda, bem 

como estabelecer qualquer tipo de penalidade. 

 

1.  RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 211/2019, de autoria do Exmo. Deputado 

Fabrício Gandini, que tem por finalidade proibir os estabelecimentos comerciais que 

utilizam comandas ou cartões de controle para pagamento posterior ao consumo, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo, de veicular qualquer informação que os 

exonerem da responsabilidade sobre a perda ou extravio da comanda, bem como 

estabelecer qualquer tipo de penalidade, nos seguintes termos: 

Art. 1º Ficam os estabelecimentos comerciais que utilizam comandas ou 
cartões de controle para pagamento posterior ao consumo, tais como 
boates, casas noturnas e outros estabelecimentos similares, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, proibidos de veicular qualquer informação que os 
exonerem da responsabilidade sobre a perda ou extravio da comanda, bem 
como estabelecer qualquer tipo de penalidade. 

Parágrafo único. A proibição imposta no caput deste artigo abrange 
qualquer veiculação no interior do estabelecimento comercial, por meio de 
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informação constante na comanda entregue ao consumidor, afixação de 
cartazes, ou qualquer outro meio de divulgação. 

Art. 2º A inobservância da vedação contida no art. 1º constituirá prática 
infrativa à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e sujeitará o fornecedor 
às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no 
processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das 
definidas em normas específicas: 

I - multa; 

II - suspensão temporária de atividade; 

III - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; 

IV - interdição total ou parcial do estabelecimento. 

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas 
pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor – PROCON/ES ou pelo 
PROCON do Município em que o fornecedor for estabelecido, na forma da 
legislação vigente. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Na justificativa, o autor sustenta (fl. 03): 

 

É bastante comum, no mercado de consumo, o consumidor que frequenta 
bares, danceterias, restaurantes e casas noturnas, se deparar com uma 
regra adotada pela maioria desses estabelecimentos: a cobrança de multa, 
em valores abusivos, quando ocorre a perda ou extravio da comanda. 

Tal prática, porém, é considerada ilegal e abusiva pelo Código de Defesa do 
Consumidor. Isto porque o estabelecimento comercial não pode transferir ao 
consumidor a responsabilidade pelo controle de suas vendas. 

Cabe ao comerciante ter controle sobre o que seu público consome, o qual 
não deve ser responsabilizado pela dúvida sobre o quanto consumiu e 
muito menos ser obrigado a pagar valores abusivos. 

Todavia, os estabelecimentos comerciais prestam esse tipo de informação, 
atribuindo a responsabilidade ao consumidor pela perda ou extravio da 
comanda, com o único objetivo de induzir o consumidor, como parte 
vulnerável da relação consumerista, em erro, eis que referida prática é 
amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência como abusiva. 

Sendo assim, são nulas de pleno direito as cláusulas que busquem afastar 
ou mesmo atenuar a responsabilidade do fornecedor de serviços, em 
conformidade com o artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: 
“É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou 
atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores”. 

Por todo o exposto, submetemos à apreciação desta Casa o presente 
Projeto de Lei, contando, desde já, com indispensável apoio dos nobres 
pares 
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O projeto foi protocolado no dia 26/03/2019 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 27/03/2019.  

Não consta, nos autos, até o presente momento, notícia da publicação da 

matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, medida que não pode ser dispensada, 

nos termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009).  

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 06, no qual admitiu a tramitação da 

proposição; entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos 

demais vícios previstos na norma regimental. 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa das fls. 

09/10, ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

A Procuradoria da Casa manifestou-se pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei nº. 211/2019, nos 

termos do parecer técnico das fls. 15/25, e da manifestação do Coordenador da 

setorial legislativa (fl. 28) e Procurador-Geral (fl. 30).  

O presente projeto veio a esta Comissão para exame e parecer, na forma 

do disposto no art. 41, inciso I, do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 

2.700/09). 

É o relatório. 

 

2.   PARECER DO RELATOR 

 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  
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A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Em outras palavras, esta primeira análise se limita a apontar a existência 

de eventuais vícios formais a macular o futuro ato normativo singularmente 

considerado, sem adentrar o seu conteúdo, em razão da inobservância dos 

pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

No caso em tela, a competência legislativa foi respeitada, pois, nos 

termos do art. 24, incisos V e VIII, compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade por dano ao 

consumidor. Nesse sentido, seguem manifestações do Supremo Tribunal Federal, in 

verbis: 

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito 
Constitucional, Administrativo e do Consumidor. Concessionária de energia 
elétrica. Lei estadual que versa sobre relação de consumo. Inexistência de 
invasão de competência privativa da União. Competência concorrente. 
Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Supremo 
Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade de lei estadual que 
dispõe sobre obrigações relativas à proteção do consumidor, por se 
encontrar essa disposição na competência concorrente dos entes 
federados. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de 
legislação infraconstitucional. Incidência das súmulas nºs 280 e 636/STF. 3. 
Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor 
equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 
3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da 
gratuidade da justiça.

1
 

                                                 
1
 STF. ARE 988196 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10/09/2018, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018. 
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Ação direta de inconstitucionalidade. Código de Trânsito Brasileiro. Lei que 
determina a veiculação de mensagens educativas de trânsito em 
campanhas publicitárias de produtos da indústria automobilística (Lei 
12.006/2009). Alegação de violação da livre iniciativa e da liberdade de 
expressão. Não configuração. Cooperação entre o Estado e a iniciativa 
privada para aperfeiçoamento da educação de todos no trânsito. Princípios 
da proteção ao consumidor e da função social da propriedade. 
Improcedência da ação direta. 1. A Lei nº 12.006/2009 acrescentou, no 
Código de Trânsito Brasileiro, dispositivos que determinavam a veiculação 
de mensagens educativas de trânsito em peças publicitárias de produtos da 
indústria automobilística (arts. 77-A e 77-E). 2. As normas não trazem 
qualquer restrição à plena liberdade de comunicação das empresas ou à 
livre iniciativa e não excluem, ademais, a responsabilidade do Estado em 
promover, por ato próprio, publicações de mensagens educativas de 
trânsito. Trata-se, apenas, de cooperação da indústria automobilística, 
consectária da proteção ao consumidor e da função social da propriedade 
(princípios da ordem econômica), na divulgação de boas práticas de 
trânsito. 3. Improcedência da ação direta.

2
 

 
 

É imperioso ressaltar que a matéria tratada neste projeto não se 

classifica como direito comercial ou civil, pois a proibição pela cobrança de multa por 

perda da comanda está compreendida no conceito de norma sobre proteção ao 

consumidor.  

Ressalta-se, ainda, que não há usurpação da competência da União para 

legislar sobre normas gerais, uma vez que o projeto em apreço não contraria a 

legislação federal sobre o assunto, mas apenas a reforça, não havendo 

incompatibilidade entre a regra disposta no projeto e a norma geral elaborada pela 

União. 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

Analisemos o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva. A 

Constituição Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a 

independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em 

                                                 
2
 STF. ADI 4613, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-

257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018. 
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seus arts. 2º e 173. Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no 

funcionamento do outro sem estar amparado em regra constitucional, sob pena de 

violação do princípio da separação dos Poderes. 

Com fundamento em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas 

algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.4 

Este é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: 

A CB, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e 
de autogoverno – art. 25, caput –, impõe a obrigatória observância de vários 
princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo. O legislador 
estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe do Executivo, 
dispondo sobre as matérias reservadas a essa iniciativa privativa. 
Precedentes.

5
 

 

Neste prisma, estabelece a Constituição Federal, em seu art. 616, e a 

Constituição Estadual, em seu art. 63, parágrafo único7, as disposições normativas 

                                                 
3
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

4
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: 

Saraiva, p. 902. 
5
 STF. ADI 1.594, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 4-6-2008, Plenário, DJE de 22-8-2008. No mesmo sentido: ADI 291, Rel. 

Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 7-4-2010, Plenário, DJE de 10-9-2010; ADI 3.644, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento 
em 4-3-2009, Plenário, DJE de 12-6-2009. 

6
 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, 

do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do 
Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e 
transferência para a reserva.  

7
 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. 
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cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as 

matérias relacionadas a funcionamento e instituição de atribuições de órgãos do 

Poder Executivo devem estar inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela 

autoridade. 

Nesse sentido, deve-se ressaltar que as hipóteses constitucionais de 

iniciativa privativa formam um rol taxativo. Configuram a exceção, devendo, portanto, 

serem interpretadas de forma restritiva, sob pena de se esvaziar a atividade 

legislativa das Assembleias. Essa é a posição pacificada do Supremo Tribunal 

Federal, verbis:  

A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume 
e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar 
limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve 
necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca.

8
 

 

Após as reflexões supra, conclui-se que o projeto em apreço não contém 

vício formal subjetivo, sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre matéria 

que não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 63, parágrafo 

único da Constituição Estadual). Portanto, apresentar-se-á plenamente possível que 

o Deputado Estadual proponente inicie o presente processo legislativo nos 

termos do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, por simetria, no art. 63 da CE/1989.  

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há falar em 

vício de inconstitucionalidade formal orgânica e em vício formal subjetivo.  

                                                                                                                                                         
Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou 
aumento de sua remuneração; 

II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, 
reforma e transferência de militares para a inatividade; 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 

8
 STF, Pleno, ADI-MC nº 724/RS, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 27.4.2001. 
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Quanto à espécie normativa, a matéria deve ser normatizada por meio de 

lei ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a Constituição 

Estadual. 

O regime inicial de tramitação é o ordinário _ já que até o momento não 

ocorreu quaisquer das hipóteses que poderiam autorizar a tramitação em regime de 

urgência _ que no Plenário e nas Comissões, para votação, exige-se a presença da 

maioria absoluta dos membros, e, para aprovação, são necessários votos favoráveis 

da maioria dos membros presentes. 

O processo de votação, a princípio, é o simbólico, porquanto a proposição 

ora analisada não se enquadra entre aquelas em que o Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa reserva ao processo de votação nominal, não obstante a 

possibilidade de o Plenário, a requerimento de qualquer Deputado Estadual, decidir 

pela utilização da votação nominal (art. 202, II, do Regimento Interno). 

Portanto, verifica-se que, até o presente momento, não há 

inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei em apreço. 

 

2.2 DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

No caso em tela, não se vislumbra violação aos textos das Constituições 

Federal ou Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as 

normas e princípios das Constituições Federal e Estadual. 

Logo, não há falar em ofensa a quaisquer Princípios, Direitos e Garantias 

estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à isonomia, ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 
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Ao contrário, a Constituição Federal impõe ao Estado o dever de 

promover a defesa do consumidor (art. 5º, inciso XXXII), constituindo essa defesa 

princípio norteador da ordem econômica (art. 170, inciso V).  

Logo, a norma jurídica constante deste Projeto visa a concretizar 

preceitos constitucionais, conferindo ao consumidor proteção contra a cobrança 

abusiva por parte dos estabelecimentos comerciais que utilizam comanda para 

pagamento posterior.  

Da mesma forma, o art. 8º, da Lei Complementar nº 95/98 recomenda a 

reserva de vigência na data de sua publicação aos projetos de pequena 

repercussão, o que se aplica ao presente. 

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o projeto de lei ora analisado 

está de acordo com as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e 

Estadual, sendo materialmente constitucional. 

 

2.3 DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE 

Analisando o ordenamento jurídico e as decisões dos Tribunais 

Superiores, não há obstáculo ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em epígrafe. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o presente momento, 

respeita as demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

2.4 DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/1998, 

porquanto o projeto foi estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a 

indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas; parte normativa, 

compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a 
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matéria regulada; e parte final, compreendendo as disposições pertinentes às 

medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às 

disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de 

revogação, quando couber. 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro artigo do 

texto indica o objeto da proposição e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria 

tratada não está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém 

matéria estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 

conexão. 

A vigência da proposição está indicada de maneira expressa, respeitando 

o art. 8º da LC 95/98. 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da proposição, a 

unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, pois as 

disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, 

para obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as expressões em seu 

sentido comum e frases curtas e concisas, foram construídas as orações na ordem 

direta, evitando-se preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se 

a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando-se 

preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente, e foram usados os 

recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter 

estilístico. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III do art. 11 

da Lei Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, restringiu-se 

o conteúdo de cada artigo da proposição a um único assunto ou princípio. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, adota-se o Estudo de Técnica 

Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação (fls. 09/10), ficando evidenciado o 
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atendimento às regras previstas na Lei Complementar nº 95/98, que rege a redação 

dos atos normativos. 

Pelas razões acima aduzidas, recomendamos aos nobres pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº ________/2019 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO, na forma do art. 41, inc. I, do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa, é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE E 

BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 211/2019, de autoria do Exmo. 

Deputado Fabrício Gandini, nos termos da fundamentação supra. 

Plenário Rui Barbosa, em         de                         de 2019. 

____________________________________________ Presidente 

____________________________________________Relator 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 
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