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Projeto de Lei nº 227/2019  

Autor: Deputado Fabrício Gandini 

Assunto: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 

estabelecimentos comerciais, que anunciarem a oferta de 

produtos e serviços em promoção, de informar ao 

consumidor, em conjunto com o valor da oferta vigente, o 

valor imediatamente anterior praticado pelo estabelecimento 

para a comercialização do produto ou serviço.” 

 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre intenção de 

dispor sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais, que anunciarem a 

oferta de produtos e serviços em promoção, de informar ao consumidor, em conjunto 

com o valor da oferta vigente, o valor imediatamente anterior praticado pelo 

estabelecimento para a comercialização do produto ou serviço. Para tanto, definiu 

procedimentos correlatos ao seu objeto normativo para melhor efetividade da medida, 

em especial com a instituição de sanções.  

 

A Procuradora designada emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela 

constitucionalidade da matéria e consequente regular tramitação do Projeto de lei nº 

227/2019, com fundamento no art. 24, inciso V, da Constituição Federal, na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que vem caminhando na possibilidade de 

iniciativa parlamentar em projeto de lei que instituem medidas otimizadoras de 

proteção dos direitos dos consumidores, em especial em relação à transparência e 

harmonia das relações de consumo e à proteção contra a publicidade enganosa. Em 

tempo, o Parecer Técnico emitiu acertadamente a necessidade de duas emendas ao 

Projeto de Lei nº 227/2019.  
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Em verdade, vislumbramos igualmente amparo constitucional da pretensa lei ora em 

pareço na competência legislativa concorrente prevista no inciso VIII, do artigo 24, da 

Constituição da República (responsabilidade por dano ao consumidor). 

 

Entretanto, compreendemos que as punições previstas nos incisos V e VI, do artigo 2º, 

do Projeto de Lei nº 227/2019 são desproporcionalmente severas para os efeitos 

danos da inobservância dos preceitos legislativos almejados, haja vista que tais 

sanções determinam – para a simples hipótese de não ter a informação do preço 

anterior a promoção na etiqueta do produto - a cassação de licença do 

estabelecimento ou de atividade e/ou, ainda, a interdição total ou parcial do 

estabelecimento infrator. Em suma, fica de fácil diagnóstico a desproporcionalidade 

entre uma punição tão severa e o dano causado pelo ato infracional, assim tais incisos 

geram, ao nosso sentir, gravame de inconstitucionalidade.   

Notadamente o postulado aplicativo da proporcionalidade, como instrumento a permitir a 

resolução, no caso concreto, de possíveis conflitos que podem surgir da aplicação desta 

norma, entre a ação do comerciante de um lado e, por outro lado, a proteção do 

consumidor, implica que a mitigação de um dos valores constitucionalmente protegidos 

só deve ocorrer na medida em que permite a realização do outro. É o que se 

convencionou chamar tríade da proporcionalidade: necessidade, adequação e 

proporcionalidade em sentido estrito. 

Certamente os axiomas da Razoabilidade e da Proporcionalidade possuem, por 

condição implícita, natureza constitucional diante da ordem posta pela Constituição da 

República. Por sua vez, a Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo já trata o 

tema de forma expressa para a Administração Pública, inclusive até para os atos 

administrativos – o que importaria na ação do poder de polícia decorrente dos incisos V 

e VI, do artigo 2º, do Projeto de Lei nº 227/2019, a saber: 
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“Art. 32. As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos 
Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse 
público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos 
seguintes: 
 

(...) 
 

Art. 45......................... 
§ 1º ............................. 
§ 2° São requisitos essenciais à validade do ato administrativo, além dos 
princípios estabelecidos no art. 32, caput, a motivação suficiente e a 
razoabilidade.” 
 

(NEGRITAMOS) 

 

Desta premissa, tem-se que estes comandos principiológicos conformam unicidade 

estrutural de intelecção jurídica para fins de suas respectivas subsunções nos fatos do 

mundo do “SER”. Outrossim, a medida deles decorrente reporta em um estabelecimento 

“iter procedimental lógico seguro na tomada de uma decisão, de modo a que se alcance 

a justiça do caso concreto”1. Mas, esta tomada de decisão deve ser munida deste 

instrumental da razoabilidade e proporcionalidade tanto no momento da elaboração da 

lei, quanto de sua efetiva aplicação, ou seja, sempre será instrumento de ação do 

legislador e do operador do direito, de modo a auxiliá-los no balanceamento do meio a 

teleologia pretendida pela lei – inclusive no que tange a própria lei, ainda, em sua fase 

legislativa. Nesse sentido, leciona Steinmetz2: 

“O princípio ordena que a relação entre o fim que se pretende alcançar e o meio 
utilizado deve ser proporcional, racional, não excessiva, não arbitrária. Isso 
significa que entre meio e fim deve haver uma relação adequada, necessária e 
racional ou proporcional.” 

 

Contudo, na aplicação correta destes importantes Princípios é exigido que se considere 

o tríplice fundamento deles decorrentes: Subprincípio da Adequação; Subprincípio da 

Exigibilidade; e Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito. Em outros 

termos, a norma ou o ato administrativo só será valido se atender concomitantemente 

                                                 
1
 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 9. 

ed., Salvador: JusPodivm, 2008. p. 36. 
2
 STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2001. p. 149. 
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os três subprincípios, ou seja, basta o desatendimento de um deles para se verificar a 

ocorrência de inconstitucionalidade e, consequente, invalidade insanável. Neste 

contexto, José dos Santos Carvalho Filho3 explica os subprincípios: 

“a) adequação, significando que o meio empregado na atuação deve ser 
compatível com o fim colimado; b) exigibilidade, porque a conduta deve ter-se 
por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para 
alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor 
prejuízo possível para os indivíduos; c) proporcionalidade em sentido estrito, 
quando as vantagens a serem conquistadas superam as desvantagens.” 

 

Corroborando com a doutrina, as decisões judiciais são fartas em trazer os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade no mister da prestação jurisdicional, prova disto é 

a jurisprudência do Supremo Tribunal Federa, que trazemos os seguintes exemplos:  

“A jurisprudência desta Suprema Corte entende plenamente cabível o controle 
de constitucionalidade dos atos de imposição de penalidades, especialmente à 
luz da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação do uso de exações 
com efeito confiscatório (cf., e.g., a ADI 551 e a ADI 2.010). Portanto, como a 
relação entre a pena imposta e a motivação que a fundamenta não é imune ao 
controle de constitucionalidade e de legalidade, as correções eventualmente 
cabíveis não significam quebra da separação dos Poderes. De fato, essa 
calibração decorre diretamente do sistema de checks and counterchecks 
adotado pela Constituição de 1988, dado que a penalização não é ato 
discricionário da administração, aferível tão somente em termos de 
conveniência e de oportunidade.” [RE 595.553 AgR-segundo, voto do rel. min. 
Joaquim Barbosa, j. 8-5-2012, 2ª T, DJE de 4-9-2012.] 
 
“Abrindo o debate, deixo expresso que a Constituição de 1988 consagra o 
devido processo legal nos seus dois aspectos, substantivo e processual, nos 
incisos LIV e LV do art. 5º, respectivamente. (...) Due process of law, com 
conteúdo substantivo – substantive due process – constitui limite ao Legislativo, 
no sentido de que as leis devem ser elaboradas com justiça, devem ser dotadas 
de razoabilidade (reasonableness) e de racionalidade (rationality), devem 
guardar, segundo W. Holmes, um real e substancial nexo com o objetivo que se 
quer atingir. Paralelamente, due process of law, com caráter processual – 
procedural due process – garante às pessoas um procedimento judicial justo, 
com direito de defesa.” [ADI 1.511 MC, voto do rel. min. Carlos Velloso, j. 16-10-
1996, P, DJ de 6-6-2003.] 

 

No presente caso concreto, a medida legislativa ora questionada não possui chancela 

de razoabilidade e nem de proporcionalidade para garantir a sua validade jurídica, haja 

                                                 
3
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 

2006. p. 31.  
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vista que a medida punitiva, por simplesmente não dispor da informação do preço 

anterior a promoção no produto, acarretaria cassação de licença ou de atividade ou 

mesmo a interdição total ou parcial do estabelecimento comercial infrator. 

Esta punição ampla e muito severa provocaria até a possibilidade de acabar com a 

atividade comercial do estabelecimento infrator e, ainda, os empregos de todos que nele 

trabalham, assim, estas sanções previstas na proposição apresentam-se divorciadas 

tanto do Subprincípio da Exigibilidade, porque existem outros meios menos 

gravosos/onerosos para alcançar o fim público objetivado, quanto do Subprincípio da 

Proporcionalidade em Sentido Estrito, pois as vantagens a serem conquistadas para o 

interesse público não superam as desvantagens dos empreendedores e empregados 

envolvidos e até da própria sociedade que terá que lidar com a consequência do 

desemprego e falta de receita fiscal decorrente da autuação. Bem nos alerta o professor 

Claudio Rozza4 leciona: 

“Uma punição descomedida (desproporcional), além de injusta e desumana, 
não chega a configurar antídoto legal necessário ao saneamento que pretende 
realizar. Tais punições ao invés de promoverem a regularidade e o 
aperfeiçoamento do serviço público, chegam, em verdade, a produzir a sua 
ruína.” 
 

Em conclusão, compreendemos da necessidade de acrescentar mais uma emenda ao 

rol de emendas apresentadas pela Procuradora de piso. Vejamos: 

EMENDA SUPRESSIVA nº 03 /2019 

Suprime os incisos V e VI, do 

artigo 2º, do Projeto de Lei nº 

227/2019. 

Art. 1º. Ficam suprimidos os incisos V e VI, do artigo 2º, do Projeto 

de Lei nº 227/2019. 

                                                 
4
 ROZZA, Cláudio. Processo administrativo disciplinar e comissões sob encomenda. 3ª ed. Curitiba: Juruá, 2010. p. 

58. 
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Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, com adoção das emendas pela mesma 

apresentada, bem como pela adoção da Emenda Supressiva acima indicada. 

 

Vitória (ES), 26 de abril de 2019. 

 

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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