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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Lei nº 525/2019. 

Autor (a): Deputado Dary Pagung. 

Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas e pessoas físicas, 

situadas no Estado do Espírito Santo com páginas na INTERNET, a 

disponibilizarem o número do CNPJ ou CPF e o endereço da sede principal. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de dispor sobre a obrigatoriedade das empresas 

e pessoas físicas, situadas no Estado do Espírito Santo com páginas na 

INTERNET, a disponibilizarem o número do CNPJ ou CPF e o endereço da 

sede principal. 

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

02.07.2019 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 03.07.2019, 

oportunidade em que recebeu despacho da Presidência determinando sua 

publicação e distribuição às comissões permanentes, após cumprimento do 

disposto no artigo 120 do Regimento Interno. 

Após ter sido registrada e juntado o estudo de técnica legislativa, 

a matéria foi distribuída a esta Procuradoria para elaboração de parecer 

técnico, nos termos do artigo 121 do Regimento Interno. 

É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria nele 

tratada não se enquadra dentre aquelas que são de competência legislativa 

privativa da União ou próprias dos Municípios, respectivamente, enumeradas 

e indicadas pelos artigos 22 e 30, inciso I, da Constituição Federal.  
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De fato, o objetivo da proposta, conforme se infere de sua 

justificativa, é “dar mais segurança às transações comerciais e financeiras 

pela internet que tem se revelado uma excelente ferramenta para 

comercialização de produtos e serviços, bem como para publicidade de 

empresas e pessoas físicas, pois funciona como vitrine, possibilitando que os 

produtos anunciados em qualquer lugar do Brasil sejam visualizados em 

tempo real do outro lado do País. Para que os usuários dessa rede tenham 

segurança e conhecimento dos fornecedores é necessário que sejam 

disponibilizados dados sobre a empresa ou da pessoa física no próprio site 

da internet. Como não são todas as empresas ou pessoas físicas que 

fornecem esses dados e como não há legislação sobre esse tema, o presente 

Projeto de Lei tem por escopo dar maior transparência aos consumidores em 

relação aos fornecedores que possuem páginas na internet, visto que o CNPJ 

ou CPF, e o endereço são dados informativos essenciais para que seja 

estabelecida a relação de consumo tão utilizada atualmente.” 

Na trilha desse raciocínio, verifica-se a inserção da matéria na 

competência legislativa concorrente entre a União, os Estados-membros e o 

Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo e responsabilidade 

por dano ao consumidor, conforme estabelecido nas disposições do artigo 

24, incisos V e VIII, da Constituição Federal, in verbis: 

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

legislar concorrentemente sobre: 

(...) 

V - produção e consumo; 

(...) 

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. 
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§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais 

não exclui a competência suplementar dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 

exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 

peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais 

suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

(grifou-se) 

Assim, verifica-se que a União, no exercício da referida 

competência legislativa concorrente, o que não exclui a competência 

suplementar dos Estados, conforme artigo 24, incisos V e VIII, e § 2º, da 

referida Lex Mater, editou a Lei Federal no. 8.078/1990, que institui o Código 

de Defesa do Consumidor - CDC, estabelecendo, logo em seu artigo 4º, que 

a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo a proteção de 

seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como 

a transparência e harmonia das relações de consumo, da seguinte forma: 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 

bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: 

(...) 

Ainda, por meio da mesma legislação, a União estabeleceu que são 

direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço; a 

proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 

coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou 

impostas no fornecimento de produtos e serviços; e a adequada e eficaz 

prestação dos serviços públicos em geral, conforme se depreende do seu 

artigo 6º, incisos III, IV e X, in verbis:  
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Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

(...) 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 

e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 

métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 

práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de 

produtos e serviços; 

(...) 

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em 

geral. 

Constata-se também, que ao editar a marco regulatório da 

INTERNET, consubstanciado na Lei Federal nº  12.965, de 23.04.2014, que 

estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no 

Brasil1, a União estabeleceu que uso da referida rede mundial no Brasil tem 

como fundamento a defesa do consumidor, bem como que o acesso à 

internet é essencial ao exercício da cidadania, assegurando ao usuário a 

aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de 

consumo nela realizadas, conforme se depreende dos seus artigos 2º, inciso 

V, e 7º, inciso XIII, in verbis:  

Art. 2º A disciplina do uso da internet no Brasil tem como 

fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: 

(...) 

V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do 

consumidor; e      (grifou-se) 

 

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, 

e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: 

(...) 

XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor 

nas relações de consumo realizadas na internet.   (grifou-se) 

                                                 
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm 
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Portanto, a propositura em apreço se apresenta compatível com o 

que dispõe a legislação federal, suplementando-a dentro dos limites 

constitucionais, o que evidencia, de forma patente, a competência legislativa 

concorrente suplementar do Estado para dispor sobre a propositura em 

apreço, nos exatos termos artigo 24, incisos V e VIII, e § 2º, da Constituição 

Federal. 

Constatada a competência legislativa estadual na matéria em 

exame, conclui-se, por meio da exegese das disposições contidas nos artigos 

48 a 52 e 69 da Constituição Federal, que a espécie normativa adequada 

para tratar do tema é a lei ordinária, posto que esse tipo de assunto se 

insere no campo residual desta espécie normativa, por não se enquadrar 

dentre aquelas que são de competência exclusiva do Poder Legislativo 

(resolução e decreto legislativo) ou destinada pela própria Constituição a ser 

tratada por lei complementar ou norma de status constitucional (emenda 

constitucional).  

Quanto à iniciativa da matéria, verifica-se sua subjunção aos 

preceitos constitucionais constantes do artigo 61, caput, da Constituição 

Federal, que atribui competência concorrente para iniciativa no processo 

legislativo sobre assuntos dessa natureza, na qual estão incluídos os 

parlamentares, mormente por esta não se encontrar inserida dentre as 

matérias que são de iniciativa privativa de outros agentes políticos ou órgãos 

extraparlamentares. 

De fato, as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão 

previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição Federal - 

matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente 

no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo, cabendo 

interpretá-las restritivamente, conforme Jurisprudência do Supremo Tribunal 

de Federal2, in verbis: 

                                                 
2 ADI 3394 / AM - AMAZONAS - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator (a):  Min. EROS GRAU - 

Julgamento:  02/04/2007 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. 
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EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 

2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO 

AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO 

GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI 

DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-

MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO 

ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º. 

SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO 

INCISO III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO 

DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS 

DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA 

AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO 

ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. Ao 

contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou 

estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a 

alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser 

proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da 

iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 

61 da Constituição do Brasil - matérias relativas ao funcionamento da 

Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e 

órgãos do Poder Executivo. Precedentes. 2. Reconhecimento, pelas 

Turmas desta Corte, da obrigatoriedade do custeio do exame de DNA 

pelo Estado-membro, em favor de hipossuficientes. 3. O custeio do 

exame pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do direto 

à assistência judiciária, consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da 

CB/88. 4. O disposto no inciso I consubstancia matéria de índole 

processual - concessão definitiva do benefício à assistência judiaria 

gratuita - tema a ser disciplinado pela União. 5. Inconstitucionalidade 

do inciso III do artigo 2º que estabelece a perda do direito à 

assistência judiciária gratuita do sucumbente na ação investigatória 

que tenha sido proposta pelo Ministério Público e que tenha como 

suporte o resultado positivo do exame de DNA. Violação do disposto no 

inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição de 1.988. 6. Fixação de prazo 

para cumprimento da decisão judicial que determinar o ressarcimento 

das despesas realizadas pelo Estado-membro. Inconstitucionalidade do 

inciso IV do artigo 2º. 7. Ação direta julgada parcialmente procedente 

para declarar inconstitucionais os incisos I, III e IV, do artigo 2º, bem 

como a expressão "no prazo de sessenta dias a contar da sua 

publicação", constante do caput do artigo 3º da Lei n. 50/04 do Estado 

do Amazonas.        (grifou-se) 
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No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, cumpre ressaltar que o quórum para aprovação da matéria é a 

maioria simples ou relativa, conforme previsto no artigo 59 da Constituição 

Estadual3; que o regime inicial de tramitação, a princípio, é o ordinário, e 

que o processo de votação é o simbólico, conforme estabelecido, 

respectivamente, pelas disposições contidas nos artigos 148, inciso II, e 

200, inciso l, do Regimento Interno4. 

Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, 

conclui-se, a vista da análise intrínseca da matéria legislada, que o projeto 

em exame é compatível com as normas e princípios das Constituições 

Federal e Estadual, não contraria os princípios, direitos e garantias previstos 

na referida Carta Magna, inclusive os contidos no seu artigo 5º, assim como 

não viola os Princípios da Isonomia e do Respeito ao Direito Adquirido, ao 

Ato Jurídico Perfeito e à Coisa Julgada, se amoldando, inclusive, ao Princípio 

da Irretroatividade das Leis, eis que sua vigência ocorrerá a partir de sua 

publicação, não se pretendendo qualquer retroatividade que venha macular 

direitos pré-estabelecidos. 

No que se refere à juridicidade e legalidade, cumpre relatar que a 

proposição se amolda e está em conformidade com o Direito, especialmente 

por que se adequa as normas legais e regimentais vigentes, se integrando 

de forma compatível com o sistema de proteção ao consumidor estabelecido 

pelo Código de Defesa do Consumidor e colima para a concretização da 

própria Constituição Federal, conforme se depreende das disposições do seu 

artigo 170, inciso V, dentre outros, in verbis: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: 

                                                 
3 Art. 59. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembléia Legislativa serão tomadas 
por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.  

4 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II -
 ordinária; III - especial. 
Art. 200. São dois os processos de votação: I - simbólico; e II - nominal; 
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(...) 

V - defesa do consumidor; 

Por fim, no que tange a técnica legislativa, evidencia-se, de forma 

patente, que a matéria está de acordo com a legislação regente, em especial, 

com as disposições da Lei Complementar Federal nº 95/98, cabendo, 

inclusive, a adoção do estudo específico constante dos autos. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 

PROJETO DE LEI Nº 525/2019, de autoria do Deputado Dary Pagung, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas e pessoas físicas, situadas no 

Estado do Espírito Santo com páginas na INTERNET, a disponibilizarem o 

número do CNPJ ou CPF e o endereço da sede principal. 

 É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 24 de julho de 2019. 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador Adjunto 
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