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MANIFESTAÇÃO DA SETORIAL LEGISLATIVA DA PROCURADORIA 
 
 
Projeto de Lei nº 319/2022  
Autor: Deputado Pr. Marcos Mansur 
Assunto: “Dispõe sobre a faculdade de 
disponibilização, por meio de QR Code, dos 
dispositivos exigidos por leis estaduais e dá outras 
providências.” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei nº 319/2022 com a nobre 

intenção de instituir a faculdade – para todos os fornecedores de produtos e serviços, 

para fixação de placas/cartazes informativos definidos em leis estaduais, a 

possibilidade de disponibilizar tais informações e direitos dos consumidores, por meio 

de QR Code. Avançando, a proposição impõe que o QR Code deverá ser 

disponibilizado em local visível e de amplo acesso. 

 

Desta forma, a adoção do QR Code não eximiria os fornecedores de produtos e 

serviços, em quaisquer circunstâncias, do cumprimento de suas obrigações legais. E, 

não sendo possível a visualização do QR Code, deverá a pessoa “obrigada” pela 

fixação de placa/cartaz informativos, disponibilizá-las na forma estabelecida em lei 

específica. O mencionado QR Code deverá conter a seguinte frase: “Placas exigidas 

através de Leis Estaduais”, com uma seta apontada para o código. Define a expressão 

“fornecedor de produto e serviço” como aquele descrito no art. 3° da Lei Federal n° 

8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC). 

 

Por fim, prevê ainda dois pontos, a saber: primeiro que a adoção do QR Code não 

isentaria o fornecedor de produto e serviço da obrigatoriedade de disponibilizar 

gratuitamente, para consulta, o Código de Defesa do Consumidor; e, segundo, que não 

está contemplado nesta pretensa lei a disposição contida na Lei nº9.220/2009, 

intitulada “Lei Antifumo”. Conclui por dispensa de prazo de vacatio legis para fins de 

possível vigência. 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350037003500320036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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A Procuradora designada emitiu consubstanciado Parecer Técnico/Jurídico (fls. 17 a 30 

dos presentes autos eletrônicos) pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei nº 40/2022, com a devida adoção de emenda 

visando simples, porém importante, adequação redacional de pontos conflitantes, 

deixando claro “(...) que a disponibilização do QR Code pelos fornecedores é uma 

faculdade adicional às obrigações já estabelecidas pela legislação de disponibilização 

de informações ou mensagens pelos meios tradicionais. Em tempo, registramos que a 

Procuradora carregou a sua fundamentação com adequada legislação, doutrina e 

jurisprudência. 

 

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da Procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO do Parecer Técnico/Jurídico pela mesma exarada (fls. 17 a 30 dos 

autos eletrônicos), inclusive com a adoção da emenda sugerida. 

Vitória (ES), 26 julho de 2022. 

 
 

Procurador Gustavo Merçon 
Coordenador da Setorial Legislativa 
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assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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