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SETORIAL LEGISLATIVA DA PROCURADORIA 

 
 
Projeto de Lei nº 320/2022 
Autor: Deputado Pr. Marcos Mansur 
Assunto: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

devolução integral e em espécie do troco, para os 

fornecedores de produto e serviços diretamente ao 

consumidor.” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei nº 320/2022 com a 
nobre intenção de tornar obrigatório, na venda de bens ou serviços aos consumidores, 
a devolução integral do troco, em espécie, ao consumidor, quando o pagamento 
também for feito em moeda corrente, no Estado de Espírito Santo. Neste contexto, 
havendo falta de cédula ou moeda para devolução do troco, o fornecedor do produto 
ou do serviço deverá arredondar o valor do troco em benefício do consumidor, ou seja, 
deverá reduzir o preço até que tenha condições de realizar a entrega do troco. 
 
A proposição legislativa em comento determina, ainda, que fica vedada à substituição 
do troco em dinheiro por outro produto ou serviço, salvo com consentimento prévio e 
expresso pelo consumidor; sendo que, neste caso de concordância do consumidor e 
não sendo esta troca por produtos que não possuam o valor exato do troco, deverá 
ocorrer a diminuição do preço destes produtos trocados sempre em favor do 
consumidor. 
 
O projeto obriga igualmente que ocorra a fixação de placas informativas (com 
dimensão mínima de 0,20m x 0,30m) pelos fornecedores do produto ou de serviço, em 
local visível e próximo ao caixa ou local de pagamento, contendo o teor completo dos 
arts. 1° e 2° desta pretensa Lei, além do telefone do PROCON/ES. Por fim, prevê que o 
descumprimento de sua ordem acarretaria a imposição de sanções administrativas 
previstas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (CDC); e, ainda, dispensa 
prazo de vacatio legis para início de sua vigência. 
 
O Procurador designado emitiu Parecer Técnico/Jurídico (fls. 16 a 22 dos presentes 

autos eletrônicos) cuja conclusão foi pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 
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320/2022, com fundamento de que houve invasão da competência privativa da União 

para legislar sobre direito civil, sistema monetário e transferência de valores, bem 

como para regulamentar o sistema financeiro nacional e, consequentemente, por 

infringência às disposições dos artigos 21, inciso VIII; 22, incisos I, VI e VII; e 192 da 

Constituição Federal. 

Nesse sentido, o objeto normativo do Projeto de Lei nº 320/2022 estaria inserido 

como uma regra do conjunto de regras e instituições cujo objetivo é organizar a moeda 

em um determinado espaço monetário (sistema monetário); uma criação nova de 

forma de envio de dinheiro de uma conta para outra em um mesmo banco ou em 

banco diferentes, ou seja, estaria criando um modelo novo de transferência diferente 

do TED, DOC e PIX (transferência de valores); estaria, também, regulando o conjunto 

de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira, isto é, o 

encontro entre credores e tomadores de recursos (sistema financeiro); ou ainda 

regulando constituição/destinação de patrimônio e relação de contrato de compra e 

venda (Direito Civil). 

Data máxima vênia e com todo respeito, o diagnóstico juridicamente adequado revela, 

incontestavelmente, que o objeto normativo do Projeto de Lei nº 320/2022 não possui 

nenhuma correlação – mesmo que indiretamente – com estes institutos jurídicos 

apontados pelo Parecer Técnico (fls. 16 a 22). De igual monta, tem-se que todo acervo 

legislativo e jurisprudencial apontado na peça de piso não possui identidade com o PL 

320/2022. Em verdade, o que se verifica na normatividade da proposição legislativa 

ora em apreço é tão-somente a definição expressa de interpretação de dispositivo do 

próprio Código de Defesa do Consumidor - CDC, destarte o projeto trata de 

circunstância de relação meramente consumerista (procedimento para a hipótese de 

falta de troco para restituir o consumidor). 

Como se concebe da adequada exegese, a matéria regulada é exclusivamente de 

proteção ao consumidor. De acordo com a interpretação teleológica do disposto no 

incisos I, IX e X, do art. 39, da Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor – CDC), o comerciante não pode dar, por exemplo, “balinhas” (sem 

concordância do consumidor) ou mesmo restituir menos dinheiro que deve, a título de 

troco, ao comprador (consumidor); devendo o vendedor - que recebeu o pagamento 

em dinheiro a maior - reduzir o preço do produto/serviço vendido até que haja 

capacidade de seu caixa para realizar a restituição do troco também em espécie 

(dinheiro). Vejamos a previsão do CDC: 
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“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 

práticas abusivas: 

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de 

outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites 

quantitativos; 

(...) 

IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem 

se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos 

de intermediação regulados em leis especiais;             (Redação dada pela Lei 

nº 8.884, de 11.6.1994) 

X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.” 

Isto posto, tem-se que a prática de restituir troco a menor para o consumidor ou 

substituir o troco por produtos sem o consentimento do consumidor são 

caracterizadas como praticas abusivas na relação de consumo, razão pela qual o PL 

320/2022 trata de matéria essencialmente de proteção ao Direito do Consumidor. 

Uníssono a este entendimento, podemos destacar o recentíssimo Acórdão proferido 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ad litteram: 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
 
Nº Processo: 0005720-11.2019.8.26.0477 
Registro: 2022.0000010804 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível nº 

0005720-11.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é 

recorrente VIAÇÃO PIRACICABANA S. A., é recorrido ALDISON REIS SANTOS.  

ACORDAM, em 3ª Turma Cível - Santos do Colégio Recursal - Santos, proferir 

a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U. 

CONSUMIDOR – TRANSPORTE COLETIVO –  FALTA DE TROCO – 

IMPOSIÇÃODE PERMANÊNCIA NO COLETIVO ATÉ O TERMINAL – 

DESCABIMENTO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DESVIO PRODUTIVO – 

CARÁTER PEDAGÓGICO – REDUÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE – RECURSO 

PROVIDOEM PARTE.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 

este acórdão. 
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O julgamento teve a participação dos MM. Juízes RENATA SANCHEZ 

GUIDUGLI GUSMÃO (Presidente sem voto), LEONARDO DE 

MELLOGONÇALVES E FERNANDO EDUARDO DIEGUES DINIZ. 

Santos, 10 de fevereiro de 2022. 

Frederico dos Santos Messias 
RELATOR 

(negritos de nossa autoria) 

 

E, para sedimentar que o tema versa sobre Direito do Consumidor, trazemos mais um 

julgado, agora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 

 

Apelação Cível 0031443-42.2017.8.19.0042 
Apelante: PETROITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 
Apelada: VERA LUCIA SCHUVARTZ 
Relator: Des. Fernando Foch 
Processo Originário: 0031443-42.2017.8.19.0042 
Juízo de Direito da 2.ª Vara Cível 
Comarca de Petrópolis 

A C Ó R D Ã O 

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE 

PAGAMENTO DE TROCO EM COLETIVO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. PROCEDÊNCIA. Ação 

proposta por consumidora em face de concessionária de transporte 

coletivo de passageiros, a buscar a condenação de a ré indenizar danos 

morais decorrentes da negativa de preposto pagar troco de passagem no 

valor de R$ 3,90 paga com nota de R$ 50,00. Sentença de procedência. 

1. Demonstrado por meio de prova testemunhal e documental que não 

houve pagamento de troco à demandante, a recusa injustificada encerra 

violação à honra subjetiva e gera o dever de a prestadora do serviço 

indenizar dano moral. 

2. Fixação de indenização em valor inferior ao pleiteado não caracteriza 

sucumbência recíproca apta a ensejar divisão de ônus sucumbenciais. 

3. Recurso ao qual se nega provimento. Reparo que se imprime de ofício ao 

dispositivo da sentença. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível 0031443- 

42.2017.8.19.0042, em que é apelante PETROITA TRANSPORTES COLETIVOS 
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LTDA. e apelada VERA LUCIA SCHUVARTZ. ACORDAM os Desembargadores 

da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

à unanimidade, na sessão a que se refere a certidão de julgamento, em 

negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador 

Relator. 

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica. 

Desembargador FERNANDO FOCH 
Relator 

(negritos de nossa autoria) 

 

Portanto, o tema corresponde diretamente à proteção dos direitos do consumidor. 

Desta compreensão, tem-se que a matéria corresponde incontestavelmente ao campo 

da competência legislativa concorrente, ou seja, àquelas elencadas, in casu, no artigo 

24, inciso VIII, da Constituição Federal, a saber: 

 

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

concorrentemente sobre:  

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

(...) 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-

se-á a estabelecer normas gerais.” 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos Estados. 

 

Ao meu cargo de análise, não resta dúvida de que a matéria regulada pelo projeto de 

lei ora em foco é de competência legislativa concorrente (Direito do Consumidor), 

garantindo assim legitimidade para os Entes Estatais editá-las em especificidade.  

Perante todo o quadro jurídico exposto acima, não há necessidade de se estender a 

discussão! O disposto suso aludido, por si só, é mais do que suficiente para se 
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diagnosticar que o Projeto de Lei nº 320/2022 é plenamente constitucional, legal, 

jurídico e de boa técnica legislativa (adotando o estudo da Diretoria de Redação de fls. 

11 e 12). 

 

Ex positis, por não me perfilhar ao entendimento do procurador designado, opino pelo 

NÃO ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico por ele exarado (fls. 16 a 22 dos 

presentes autos eletrônicos). Nestes termos, firmo entendimento pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 

nº 320/2022. 

Vitória (ES), 19 de julho de 2022. 

 
Procurador Gustavo Merçon 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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