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PROJETO DE LEI Nº 694/2019 

Autor (a): Deputado Estadual Capitão Assumção 

Assunto: Obriga as empresas prestadoras de serviços que ofereçam descontos ou 

vantagens temporárias ao consumidor a informar a data de seu término nas faturas 

mensais ou por outros meios de comunicação direta. 

RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 694/2019, de autoria do Deputado 

Estadual Capitão Assumção, que tem por finalidade obrigar as empresas prestadoras 

de serviços que ofereçam descontos ou vantagens temporárias ao consumidor a 

informar a data de seu término nas faturas mensais ou por outros meios de 

comunicação direta. 

Em sua justificativa, o autor argumenta que a medida se faz 

extremamente necessária para proteger o consumidor, uma vez que em muitas 

ocasiões as empresas prestadoras de serviços situadas no Estado do Espírito Santo 

não se valem de mecanismos que possam efetivamente servir para a plena 

informação quanto ao fim de promoções, descontos, vantagens ou outros benefícios 

temporários por ela fornecidos. 

A matéria foi protocolada no dia 26.08.2019 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 27.08.2019. A Diretoria de Redação ofereceu estudo de 

técnica legislativa no dia 28.08.2019. Não consta, nos autos, até o presente 

momento, evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. 

Após parecer técnico com opinamento convergente da Procuradoria, o 

Projeto recebeu encaminhamento para esta Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para efeito de 

análise da sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa 
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empregada em sua feitura, conforme dispõe o art. 41 da Resolução nº 2.700/2009 

(Regimento Interno desta Assembleia Legislativa). 

É o relatório. 

PARECER DO RELATOR 

Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, 

se a competência para elaboração do Projeto de Lei é da União, do Estado ou de 

Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A propositura em questão objetiva obrigar as empresas prestadoras de 

serviços que ofereçam descontos ou vantagens temporárias ao consumidor a 

informar a data de seu término nas faturas mensais ou por outros meios de 

comunicação direta, com a finalidade de proteção aos consumidores, como se aduz 

da justificativa do autor. 

Sobre o tema consumo, a CRFB/1988, em seu art. 24, V, estabelece a 

competência legislativa concorrente para tratar da matéria. In verbis:  

 
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
(...) 
V - produção e consumo; 
(...) 
§ 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. 
§ 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. 
 
 

Nesse caso, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a 

edição de normas gerais. Ou seja, sempre que a União já tiver editado norma geral a 

respeito do tema, aos Estados só resta a sua suplementação para atender às 

peculiaridades regionais ou o preenchimento de lacunas existentes na norma 

federal.  

Em relação ao tema consumidor, a norma geral de que trata o assunto é o 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078/1990 - CDC). A 

proposição estaria suplementando a norma geral, dentro dos limites estabelecidos 

pelo § 2º do art. 24 da CRFB/1988.  

Contudo, ao estabelecer no parágrafo único do art. 1º a disponibilização 

no sítio eletrônico da empresa como meio de comunicação direta, a proposição 

extrapola os limites da competência suplementar, já que muitos fornecedores de 

serviços possuem atuação nacional e os sites são acessados por usuários de toda a 

Federação, não havendo sites específicos para cada estado. Portanto, qualquer 

imposição ou restrição quanto ao conteúdo de sites na internet deve ser 

estabelecida por norma geral da União, dado o caráter universal da internet, em que 

não há como identificar e redirecionar o resultado de acordo com a localidade do 

usuário. 

Em sentido análogo, o STF julgou parcialmente procedente pedido 

formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II, III e IV 

do art. 2º da Lei 1.939/1991 do Estado do Rio de Janeiro, que tratava da 
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obrigatoriedade de informações nas embalagens dos produtos alimentícios 

comercializados naquele Estado-Membro.3 

Entre outras razões, os julgadores consideraram que “esse conflito fica 

explícito quando se nota que um mesmo produto não pode ter dois rótulos ou 

embalagens, um nacional e outro estadual, ainda que as informações contidas no 

produto em circulação local sejam mais completas, em benefício do consumidor. 

Isso implicaria, em última análise, criar uma autorização para que houvesse tantos 

rótulos quantos são os Estados-Membros”.4 

Feitas essas considerações, entende-se que é possível o Estado exercer 

a sua competência legislativa para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei no. 

694/2019, desde que adotada emenda nos termos sugeridos na conclusão deste 

parecer para excluir os sítios eletrônicos do parágrafo único do art. 1º., não havendo 

que se falar em inconstitucionalidade por vício de competência, conforme arts. 24, V 

da CRFB/1988. 

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 

seus arts. 2º e 175. 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 

 
3 STF. ADI nº 750, Relator(a):  Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2017. 
4 STF. Informativo nº 871. 
5 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. 
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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.6 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 617, e a CE/1989, em 

seu art. 63, parágrafo único8, as disposições normativas cuja iniciativa é de 

competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas 

a funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar 

inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

No caso em exame, a matéria não encontra-se dentre aquelas cuja 

iniciativa seja reservada ao Chefe do poder Executivo.  

Isso porque, para que a presente proposição tenha sua eficácia plena, se 

eventualmente aprovada e sancionada, não haverá necessidade de criar qualquer 

atribuição ou obrigação ao Poder Público. Já é dever dos PROCONs fiscalizar e 

punir empresas que faltem com as devidas normas consumeristas.  

Recomenda-se apenas a adoção de emenda para excluir o §2º do art. 2º, 

visando evitar qualquer traço de interferência no Poder Executivo e afronta ao 

princípio da separação dos poderes. 

 
6 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
7 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.  
8 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. 

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. 
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Destarte, após essa emenda, não há que se falar em 

inconstitucionalidade por vício de iniciativa pelas razões supracitadas. 

Assim, o presente Projeto de Lei 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 que se falar 

em vício de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício formal subjetivo.  

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, 

observa-se que o Projeto de Lei nº 694/2019 objetiva a proteção dos consumidores, 

não pretendendo emendar a Constituição Estadual, nem se amoldando às hipóteses 

previstas no art. 68, parágrafo único da CE/19899, que traz as hipóteses reservadas 

à lei complementar. Assim, deve a matéria ser objeto de lei ordinária, sendo a 

proposição constitucional neste aspecto. 

Em relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativos, tem-se: 

- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o 

regime de tramitação ordinário, nos termos do art. 148, II10 do Regimento Interno da 

 
9 Art. 68.  As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração 

sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 
Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes: 

I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário estadual; 

II - lei de organização judiciária; 
III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público; 

IV - lei orgânica do Tribunal de Contas; 
V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado; 

VI - lei orgânica da Defensoria Pública; 

VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público; 
VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado; 

IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil; 

X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar; 
XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar. 
10 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 
II - ordinária; 
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ALES (Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de 

urgência, nos termos do art. 22111, observado o disposto no art. 22312 do Regimento 

Interno da ALES. 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 19413 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão 

ser tomadas por maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a 

maioria absoluta dos Deputados.  

- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 

200, l14, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o 

simbólico, podendo ser convertido em nominal, nos termos do art. 202, II15 do RI. 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição, 

desde que com a adoção de emenda nos termos sugeridos na conclusão deste 

parecer. 

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. 

A CRFB/1988, em seu art. 5º, XXXII16, atribuiu ao Estado competência 

para promover a defesa do consumidor. Já a CE/1988 trata da matéria em seu art. 

 
III - especial. 
11 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 

I - pela Mesa; 
II - por líder; 

III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 

IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa. 
12 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
13 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 
dos Deputados. 
14 Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 
II - nominal; 
15 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 
II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 
16 Art.5º(...) 

(...) 
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 
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1017. Tanto a Constituição Federal como a Estadual inseriram a defesa do 

consumidor como um dos deveres do Estado. 

Não se vislumbram violações aos textos das Constituições Federal ou 

Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e 

princípios das Constituições Federal e Estadual. Pelo contrário: ao veicular normas 

de proteção ao consumidor, o conteúdo do Projeto de Lei se harmoniza com os 

artigos 5º, XXXII, e 170, V18, da CRFB/1988. Enquanto o primeiro dispositivo tratou 

de consagrar a defesa do consumidor como direito fundamental; o segundo preceito 

a elegeu como um dos princípios gerais da ordem econômica.  

Não há que se falar em ofensa a direitos e garantias estabelecidos nas 

Constituições Federal e Estadual, tampouco à isonomia, ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada. 

Como se trata de matéria sobre proteção dos consumidores, não ocorre 

violação a Direitos Humanos previstos nas Constituições Federal ou Estadual. 

No tocante à vigência da lei, a previsão de que deve entrar em vigor após 

decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de sua publicação está adequada, e não 

pretende atingir situações pretéritas, sendo materialmente constitucional nesse 

aspecto. 

Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei no. 694/2019 está de acordo 

com as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, 

sendo materialmente constitucional.  

. 

 
17 Art. 10. O Estado promoverá a defesa do consumidor, mediante:  
I - política estadual de defesa do consumidor;  

II - sistema estadual integrado por órgãos públicos que tenham atribuições de defesa dos destinatários finais de bens e serviços junto com 

entidades especializadas da sociedade civil;  
III - órgão colegiado, consultivo e deliberativo integrante do sistema estadual referido no inciso anterior, composto, paritariamente, por 

representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil. 
18 Art. 5º. [...] 
XXXII – O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 

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: 
V - defesa do consumidor 
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Juridicidade e Legalidade 

Juridicidade é a conformidade ao Direito. Diz-se que uma matéria é 

jurídica, ou possui juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em consonância com 

a Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, 

com o Direito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita 

injurídica ou antijurídica. 19 

Do ponto de vista da juridicidade, é necessário averiguar se o Projeto de 

Lei está em sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos Tribunais 

Superiores. 

Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há 

oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que 

impeça, material ou formalmente, a proposta de ser aprovada. 

A proposição em análise está em consonância com o que estabelece a 

Lei Federal no. 8.078/1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), em 

especial com o seu art. 6º., III20, que estabelece a informação adequada e clara 

como um dos direitos do consumidor.  

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o momento, respeita as 

formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).  

Assim, o projeto de lei não afronta a legislação federal ou estadual, ao 

contrário, atende a todos os preceitos.    

Técnica Legislativa 

Analisemos se a proposição atende ao que estabelece a Lei 

Complementar no. 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e 

a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da 

Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos. 

 
19 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 

agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151). 
20  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;  
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No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da Lei Complementar nº 

95/1998, porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte 

preliminar, parte normativa e parte final. 

Verifica-se que a proposição não contém matéria estranha ao seu objeto 

ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão, e o âmbito de 

aplicação da norma está estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o 

conhecimento técnico ou científico da área respectiva.  

A vigência da lei está indicada de maneira expressa, a previsão de que 

deve entrar em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de sua publicação 

(art. 3º) atende ao que determina o art. 8º, caput, da Lei Complementar Federal nº 

95/1998, pois contempla prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento.21 

No mais, a Diretoria Redação – DR já efetuou algumas correções devidas 

na redação do referido projeto de lei (Estudo de Técnica Legislativa à fl. 10 dos 

autos), com as quais estou de acordo.  

Assim, quanto ao aspecto da técnica legislativa, observa-se o 

atendimento às regras previstas na Lei Complementar Federal nº 95/1998, que rege 

a redação dos atos normativos. 

 

Ex positis, propomos aos nossos Pares desta importante 

Comissão Permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo o seguinte: 

PARECER nº        /2020 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

 
21 Art. 8o A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha 

amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão. 
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JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei no. 

694/2019, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Capitão Assumção, 

com a adoção da seguinte emenda: 

Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 694/2019: 

- Os arts. 1º e 2º do Projeto de Lei nº 694/2019 passam a ter a seguinte redação: 

Art. 1º As empresas prestadoras de serviços que ofereçam descontos ou 
vantagens temporárias ao consumidor deverão informar a data de seu 
término nas faturas mensais ou por outros meios de comunicação direta.  
Parágrafo único. São exemplos de comunicação direta a mensagem de 
texto enviada ao celular do consumidor ou qualquer outro meio de 
comunicação direta com o consumidor que usufrua do desconto ou vantagem 
temporária.  
 
Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às 
seguintes penalidades: I - advertência; II - multa, instituída entre 200 
(duzentos) e 300.000 (trezentos mil) Valores de Referência do Tesouro 
Estadual – VRTEs.  
Parágrafo único Nos casos de reincidência, a multa corresponderá ao dobro 
da anteriormente imposta.  

 

Sala das Comissões, em         de                     de 2020. 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

 

____________________________________ RELATOR 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 
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