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Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade do 

fornecedor de disponibilizar ao consumidor o acesso 

a informações sobre empreendimentos imobiliários 

de sua titularidade.” 

 
 
1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 609/2020, de autoria do Deputado Estadual José 

Esmeraldo, que tem por finalidade dispor sobre a “(...) obrigação do fornecedor, ao 

colocar à venda no mercado edificações ou conjunto de edificações compostas 

de unidades autônomas, a disponibilizar ao consumidor o acesso a informações, 

sempre atualizadas, sobre todos os demais empreendimentos imobiliários de 

titularidade da incorporadora ou de grupo de sociedades ao qual estes 

pertençam”. Para tanto, as tais informações deverão conter, no mínimo, à 

enumeração dos demais empreendimentos imobiliários já lançados pela 

incorporadora ou pelo grupo de sociedades ao qual pertence; os prazos de entrega 

de cada empreendimento; o período de atraso de cada empreendimento, se for o 

caso; e o motivo do atraso do empreendimento, se for o caso. 

Em continuidade, a proposição em apreço determina que estas informações deverão 

ser disponibilizadas ao consumidor por meio físico no estabelecimento do fornecedor, 

encaminhadas por e-mail e, em caso de ofertas de venda pela internet, na página do 

site eletrônico, desta forma cabendo, ainda, ao fornecedor mantê-las sempre 

atualizadas. Por fim, prevê que o descumprimento de sua ordem sujeitará o infrator 

às sanções previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
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A referida proposição foi protocolizada automaticamente, pelo Software para 

Virtualização do Poder Legislativo - ALES DIGITAL, no dia 23 de dezembro de 2020 

e lida no expediente da Sessão do dia 3 de  Fevereiro de 2021. Por fim, o projeto de 

lei veio a esta Procuradoria para exame e parecer e, desta forma, distribuída a 

matéria, me coube examiná-la e oferecer o Parecer Técnico respectivo, na forma do 

art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 287, de 14 de junho de 2004, 

combinado com o art. 121 do Regimento Interno da augusta Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

Em adendo, cabe ainda grifar que os autos do Projeto de Lei nº 609/2020 não 

informam que ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder Legislativo 

– DPL, desta forma, destaca-se que este procedimento é regimental e não pode ser 

dispensado sob pena de invalidade do referido projeto por irregularidade formal 

insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa (Resolução nº 2.700/2009). 

É o relatório. 

 

– FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma por base, 

exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos dos 

Projetos de Lei no 609/2020 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

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 
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legislativa para a elaboração do ato. Deve-se verificar se a competência para 

elaboração da proposição 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 expressado 

em seus arts. 1º1, 182 e 253, a autonomia legislativa de cada ente federativo é 

assegurada nos termos da Carta da República. 

A propositura em questão objetiva obrigar o fornecedor, ao colocar à venda no 

mercado de consumo edificações ou conjunto de edificações compostas de 

unidades autônomas, a disponibilizar ao consumidor o acesso a informações, 

sempre atualizadas, sobre todos os demais empreendimentos imobiliários de 

titularidade da própria incorporadora ou de grupo de sociedades às quais estes 

pertençam. Nestes termos, a CRFB/1988, em seu art. 24, incisos V e VIII, 

estabelece a competência legislativa concorrente para tratar da matéria. 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. 
§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. 
 

(NEGRITOS NOSSOS) 
 
 

Nesse sentido, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a edição de 

normas gerais. Em relação ao tema “consumidor”, a norma geral de que trata o 

                                           
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. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
3 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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assunto é, em especial, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor – CDC (Lei 

Federal no 8.078/1990), que, dentre outros, assim estabelece: 

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. 
 

(...) 
 

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter 
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, 
baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e 
consumo de produtos e serviços. 
 

§1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a 
publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no 
interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da 
informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas 
que se fizerem necessárias. 
 

§2° (Vetado). 
 

§3° Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais 
com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo 
manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e 
atualização das normas referidas no §1°, sendo obrigatória a 
participação dos consumidores e fornecedores. 
 

§4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores 
para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre 
questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo 
industrial. 
 

(NEGRITAMOS E GRIFAMOS) 
 
 

É de se destacar que a proposição em análise tem por destinatários ao empresas 

construtoras e incorporadoras de imóveis – para venda no mercado varejista – 

com entrega futura (após a conclusão da construção), assim as informações 

globais de suas atividades, em relação aos demais empreendimentos entregues ou 

não, é diretamente imprescindível para a livre decisão do consumidor em adquirir ou 

não uma das unidades a ele oferecida.   

Informações como a enumeração dos demais empreendimentos imobiliários já 

lançados pela incorporadora ou pelo grupo de sociedades ao qual pertence; II - os 

prazos de entrega de cada empreendimento; III - o período de atraso de cada 

empreendimento, se aplicável ao caso; IV - o motivo do atraso do empreendimento, 

são elementos de informação que influenciarão na decisão do consumidor, pois 
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destarte poderá se defender de escolha de empresas construtoras que não 

entregam suas construções no tempo adequado e livre de embaraços ou gravames. 

Neste contexto, o Projeto de Lei nº 609/2020 garante ao consumidor conhecer de 

informações próprias da “vida” comercial e de produção do fornecedor do qual está 

por adquirir um dos bens que este lhe oferece, desta forma a medida assegura 

direta ou mesmo indiretamente meio de proteção e garantia para o consumidor. Em 

outros termos, o valor constitucional tutelado primariamente pela norma não é 

convergente para o bem específico a ser adquirido pela relação consumerista a ser 

firmada, mas, sim, em garantir ao consumidor informações importantes sobre a 

atividade em geral do fornecedor de modo a lhe assegurar maior capacidade de 

escolha, bem como de protege-lo de possíveis danos futuros ao seu direito – 

principalmente em face de se tratar de bens imóveis e que, portanto, são de valor 

expressivo, como igualmente poderá se tratar da própria moradia do consumidor.  

Outrossim, o ato normativo em apreço estabelece uma obrigação de fazer, ou seja, 

uma obrigação de prestação positiva, que é informar ao consumidor (in casu 

obrigação extra e pré contratual). Tratando-se de matéria sujeita à competência 

concorrente (art. 24, incisos V e VIII, da CRFB/1988), mostra-se a pretensa 

normatividade legítima a atividade legislativa do estado-membro ao ampliar as 

garantias dos consumidores. Por tudo isso, pode-se diagnosticar juridicamente que o 

Projeto de Lei nº 609/2020 é ato normativo instrumentalizador do consumidor, 

configurando meio apto e necessário para a sua defesa, além de densificar o seu 

amplo Direito à Informação. Consagrando este entendimento o Supremo Tribunal 

Federal já se manifestou, como podemos mencionar ad litteram:   

Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei paranaense 13.519, 
de 8-4-2002, que estabelece obrigatoriedade de informação, 
conforme especifica, nos rótulos de embalagens de café 
comercializado no Paraná. (...) Não há usurpação de competência da 
União para legislar sobre direito comercial e comércio interestadual 
porque o ato normativo impugnado buscou, tão somente, assegurar a 
proteção ao consumidor. Precedente deste Tribunal (ADI 1.980 MC, 
rel. min. Sydney Sanches) no sentido de que não invade esfera de 
competência da União, para legislar sobre normas gerais, lei 
paranaense que assegura ao consumidor o direito de obter 
informações sobre produtos combustíveis. 
[ADI 2.832, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 7-5-2008, P, DJE de 20-
6-2008.] 
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= ADI 1.980, rel. min. Cezar Peluso, j. 16-4-2009, P, DJE de 7-8-2009 
 
Lei 1.939, de 30 de dezembro de 2009, do Estado do Rio de Janeiro, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de informações nas embalagens 
dos produtos alimentícios comercializados no Estado do Rio de 
Janeiro. Alegação de ofensa aos artigos 22, VIII, e 24, V, da 
Constituição Federal. Ocorrência. Ausência de justificativa plausível 
que autorize restrições às embalagens de alimentos comercializados 
no Estado do Rio de Janeiro. Competência legislativa concorrente em 
direito do consumidor. Ausência. Predominância de interesse federal 
a evitar limitações ao mercado interestadual. 
[ADI 750, rel. min. Gilmar Mendes, j. 3-8-2017, P, DJE de 9-3-2018.] 
 
Lei Estadual 18.752/2016 do Estado do Paraná. (...) A Lei Estadual 
18.752/2016, ao obrigar que fornecedores de serviço de internet 
demonstrem para os consumidores a verdadeira correspondência 
entre os serviços contratados e os efetivamente prestados, não tratou 
diretamente de legislar sobre telecomunicações, mas sim de direito 
do consumidor. Isso porque o fato de trazer a representação da 
velocidade de internet, por meio de gráficos, não diz respeito à 
matéria específica de contratos de telecomunicações, tendo em vista 
que tal serviço não se enquadra em nenhuma atividade de 
telecomunicações definida pelas Leis 4.117/1962 e 9.472/1997. 
Trata-se, portanto, de norma sobre direito do consumidor que admite 
regulamentação concorrente pelos Estados-Membros, nos termos do 
art. 24, V, da Constituição Federal. 
[ADI 5.572, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 23-8-2019, P, DJE de 9-
9-2019.] 
 
O Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado em 
ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do art. 2º, I, da 
Lei 7.574/2017 do estado do Rio de Janeiro. O dispositivo em 
questão obriga as empresas prestadoras de serviços de televisão a 
cabo, por satélite ou digital, a fornecerem previamente ao consumidor 
informações sobre a identificação dos profissionais que prestarão 
serviços na sua residência. (...) No caso, o valor constitucional 
tutelado primariamente pela norma impugnada não é o serviço de 
telecomunicações em si, mas a própria segurança do consumidor. O 
ato normativo impugnado estabelece uma obrigação de fazer, ou 
seja, uma obrigação de prestação positiva, que é informar ao 
consumidor. Tratando-se de matéria sujeita à competência 
concorrente (CF, art. 24, V), mostra-se legítima a atividade legislativa 
do estado-membro ao ampliar as garantias dos consumidores. Assim, 
não há que se falar em invasão da competência privativa da União 
para legislar sobre telecomunicações. 
[ADI 5.745, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 7-2-2019, P, Informativo 
929.] 
 
Lei 3.885, de 20/4/2010, de Mato Grosso do Sul. Direito à informação 
do consumidor. Operadoras de plano ou seguro de assistência à 
saúde. Obrigatoriedade de entrega de comprovante escrito em caso 
de negativa, total ou parcial, de cobertura de procedimento médico, 
cirúrgico ou de diagnóstico, bem como de tratamento e internação. 
Competência legislativa concorrente. Norma estadual suplementar. 
Art. 24, inc. V e § 2º, da constituição da república. Obrigação 
extracontratual. Defesa do consumidor. Ausência de contrariedade 
aos arts. 5º, inc. XXXVI, 22, incs. I e VII, e 170 da Constituição da 
República. (...) A abertura do setor de assistência à saúde à iniciativa 
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privada não obsta a regulação dessa atividade pelo Estado, 
indispensável para resguardar outros direitos garantidos pela 
Constituição, em especial a dignidade da pessoa humana, a defesa 
do consumidor e os direitos à saúde, à integridade física e à vida. (...) 
A Lei 3.885/2010, de Mato Grosso do Sul, é ato normativo 
instrumentalizador do consumidor com meios necessários para sua 
defesa, além de densificar o direito à informação, prefacialmente 
posto no inc. XIV do art. 5º da Constituição da República e seguido 
pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 4º, inc. IV, 6º, inc. III, e 
55, § 4º, da Lei n. 8.078/1990). Mais se revela pertinente a norma de 
proteção do consumidor quanto maior for a hipossuficiência ou déficit 
de informação daquele que, transitória ou permanentemente 
debilitado, esteja em estado de especial vulnerabilidade em face do 
fornecedor do serviço. O princípio da livre iniciativa não pode ser 
invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de 
defesa do consumidor. 
[ADI 4.512, rel. min. Carmén Lúcia, j. 7-2-2018, P, DJE de 17-6-2019.] 

 

Em efetividade, a presente propositura está apenas suplementando o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC e as demais legislações federais, no mesmo sentido 

de transparência, proteção e bem estar do consumidor estabelecido pelo CDC. 

Desta forma, a matéria está em perfeita consonância com o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Vejamos, mais uma vez, a baliza do STF: 

“A competência do Estado para instituir regras de efetiva proteção aos 
consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/c o § 2º (...). Cumpre ao 
Estado legislar concorrentemente, de forma específica, adaptando as 
normas gerais de ‘produção e consumo’ e de ‘responsabilidade por 
dano ao (...) consumidor’ expedidas pela União às peculiaridades e 
circunstâncias locais. E foi o que fez a legislação impugnada, pretendendo 
dar concreção e efetividade aos ditames da legislação federal correlativa, em 
tema de comercialização de combustíveis.” (ADI 1.980, voto do Rel. Min. 
Cezar Peluso, julgamento em 16-4-2009, Plenário, DJE de 7-8-2009.) No 
mesmo sentido: ADI 2.832, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 7-
5-2008, Plenário, DJE de 20-6-2008; ADI 2.334, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgamento em 24-4-2003, Plenário, DJ de 30-5-2003. 

 
 

Cabe ainda gizar igualmente importante decisão do Excelso Pretório brasileiro sobre 

matéria relativa a consumo: 

 
Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 7.202/2016 DO RIO 
DE JANEIRO. RESTRIÇÃO À COBRANÇA DE TAXAS POR INSTITUIÇÕES 
PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. 
FORTALECIMENTO DO FEDERALISMO CENTRÍFUGO. EXERCÍCIO DE 
COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR EM MATÉRIA DE DIREITO DO 
CONSUMIDOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 1. 
As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do 
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federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um 
Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. (...). 3. Cabe 
ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias regionais e 
locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e 
asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o 
imprescindível equilíbrio federativo. 4. A Constituição Federal, no tocante à 
proteção e à defesa do consumidor, estabelece competência concorrente 
entre a União, os Estados-Membros e o Distrito Federal. Cabe àquela editar 
normas gerais, e, a estes, legislar de forma supletiva ou complementar (art. 
24, §§ 1º e 2º, da CF). 5. A Lei 7.202/2016 do Estado do Rio de Janeiro 
não substitui a disciplina do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
8.078/1990), mas a complementa, com o objetivo de ampliar a proteção 
dos consumidores fluminenses em aspectos peculiares a exigências 
locais, conforme faculta a Constituição Federal. 6. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5462, Relator(a):  Min. 
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-
2018) 
 

 
Merece menção trecho do brilhante voto do relator da ADI 54624, Ministro Alexandre 

de Moraes, que ilustra a tendência da Corte Constitucional em adotar interpretações 

que ampliem as competências legislativas estaduais: 

“(...) Em face da imprescindível manutenção do equilíbrio constitucional entre 
União e Estado, a presente ADI não merece prosperar, sob pena de 
diminuição das autonomias regionais e da quebra do federalismo e de 
suas regras de distribuição de competências legislativas, que constituem 
um dos grandes alicerces da consagração da fórmula Estado de Direito. (...) 
 

Essa opção inicial do legislador constituinte, ao centralizar nos poderes 
enumerados da União (CF, art. 22) a maioria das matérias legislativas mais 
relevantes, contudo, não afastou da Constituição de 1988 os princípios 
básicos de nossa tradição republicana federalista, que gravita em torno do 
princípio da autonomia, da participação política e da existência de 
competências legislativas próprias dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
indicando ao intérprete a necessidade de aplicá-los como vetores principais 
em cada hipótese concreta em que haja a necessidade de análise da 
predominância do interesse, para que se garanta a manutenção, o 
fortalecimento e, principalmente, o equilíbrio federativo (GERALDO 
ATALIBA. República e constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. 
p. 10), que se caracteriza pelo respeito às diversidades locais. (...) 
 

Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo legislador 
constituinte e previamente estabelecidas no próprio texto constitucional, 
quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências e, 
consequentemente, a necessidade de definição do ente federativo 
competente para legislar sobre determinado e específico assunto, que 
engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos 
ramos do Direito, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das 
autonomias regionais e locais e o respeito às suas diversidades como 
pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que 
garantam o imprescindível equilíbrio federativo, como na presente hipótese 

                                           
4 ADI 5462, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018 
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(JUAN FERRANDO BADIA. El estado unitário: El federal y El estado regional. 
Madri: Tecnos, 1978, p. 77; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO. O 
Estado federal brasileiro na Constituição de 1988. Revista de Direito 
Administrativo, n.179, p. 1; RAUL MACHADO HORTA. Tendências atuais da 
federação brasileira. Cadernos de direito constitucional e ciência política, 
n.16, p. 17; e, do mesmo autor: Estruturação da federação. Revista de Direito 
Público, n. 81, p. 53 ss; CARLOS MÁRIO VELLOSO. Estado federal e 
estados federados na Constituição brasileira de 1988: do equilíbrio federativo. 
Revista de Direito Administrativo, n.187, p. 1 e ss; JOSAPHAT MARINHO. Rui 
Barbosa e a federação. Revista de Informação Legislativa, n. 130, p. 40 e ss; 
SEABRA FAGUNDES. Novas perspectivas do federalismo brasileiro. Revista 
de Direito Administrativo, n. 99, p. 1 e ss). 
 

Verifica-se que, na espécie, o Estado-Membro, ao contrário do que 
alegado na petição inicial, não invadiu a competência privativa da União 
para legislar sobre direito civil (CF, art. 22, I) ou mesmo a sua 
competência para a edição de normas gerais atinentes à educação e aos 
direitos do consumidor (CF, art. 24, V, VIII e IX). Em realidade, o legislador 
estadual atuou no campo relativo à competência legislativa suplementar 
atribuída aos Estados-Membros pelo art. 24, § 2º, da Constituição Federal.(...) 
 

Com efeito, a legislação impugnada na presente Ação Direta atua no sentido 
de ampliar a proteção estabelecida no âmbito do Código de Defesa do 
Consumidor, o qual, apesar de apresentar amplo repertório de direitos 
conferidos ao consumidor e extenso rol de obrigações dos fornecedores de 
produtos e serviços, não possui o condão de esgotar toda a matéria 
concernente à regulamentação do mercado de consumo, sendo possível aos 
Estados-Membros o estabelecimento de disciplina normativa específica, 
“preenchendo os vazios ou lacunas deixados pela legislação federal ” (ADI 
2.396, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1º/8/2003). (...) 
 

A presente hipótese trata de norma de conteúdo benéfico ao consumidor (CF, 
art. 24, V e VIII), cuja competência é concorrente entre a União e os Estados-
Membros, e, com patente interesse regional, devendo, portanto, como 
salientado pelo Ministro LUIZ FUX, prevalecer a “compreensão axiológica e 
pluralista do federalismo brasileiro (art. 1º, V, da CRFP)”, com a necessidade 
de prestigiar iniciativas normativas regionais e locais sempre que não 
houver expressa e categórica interdição constitucional, pois “o princípio 
federativo reclama o abandono de qualquer leitura inflacionada e 
centralizadora das competências normativas da União, bem como sugere 
novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados, Municípios 
e pelo Distrito Federal” (ADI 2663/RS, DJe de 26/5/2017).” 

 
 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer sua 

competência legislativa tanto concorrente quanto suplementar para tratar da matéria 

alvo do Projeto de Lei no 609/2020, não havendo, portanto, que se falar em 

inconstitucionalidade por vício de competência, conforme art. 24, caput, incisos V e 

VIII, e § 2º, 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 
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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 - assegura 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 algumas 

autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado6. 

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. 

                                           
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. 
6 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
7Art. 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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Inicialmente, cabe destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido de que as hipóteses de iniciativa reservada, por traduzirem matéria de 

exceção, não podem ser ampliadas por via hermenêutica, sob pena de 

ocasionar um esvaziamento da atividade legislativa autônoma no âmbito dos 

entes federados. 

Assim, tem-se que a proposição 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 caput, do art. 61, 

da CRFB/1988 e, por simetria, no caput, do art. 63 da CE/1989.  

Como se sabe, a fiscalização e a aplicação de penalidades administrativas aos 

responsáveis, por condutas que violem as normas protetivas das relações de 

consumo, já são atribuições do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor – 

PROCON/ES e dos demais PROCONs municipais. 

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo, não há que se 

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

da proposição legislativa em comento. Em relação à espécie normativa adequada 

para tratar da matéria, observa-se que o Projetos de Lei nº 609/2020 objetiva a 

proteção, a segurança e ao bem estar dos consumidores, não pretendendo emendar 

a Constituição Estadual, nem se amoldar às matérias 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 

                                           
9Art. 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. 
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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, inciso II10, do Regimento Interno da 

ALES (Resolução no 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de 

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

dispositivos 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, II do RI15. 

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

1.1. 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. 

                                           
10 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 
I - de urgência; 
II - ordinária; 
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. 
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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. 1017. 

Outrossim, 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 Lex Legum Federal e Estadual, ou seja, 

há plena compatibilidade entre os preceitos da proposição legislativa em apreço e as 

normas e princípios das Constituições Federal e Estadual. Em verdade, ao veicular 

norma de proteção ao consumidor, o conteúdo do Projeto de Lei em foco 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.  

Assim sendo, 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 atinente à “proteção garantia” e ao bem estar dos 

consumidores e dos bens adquiridos e incorporado aos seus patrimônios, 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 na data de sua 

publicação será abordada adiante, quando da análise da técnica legislativa. Por 

hora, cabe registrar que não pretende atingir situações pretéritas, sendo 

materialmente constitucional nesse aspecto. 

                                           
16 Art.5º(...) 
(...) 
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 
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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Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei no 609/2020 está de acordo com as regras 

e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, sendo 

materialmente constitucional. 

1.2. Juridicidade e Legalidade 

Juridicidade é a conformidade do ato ou do fundamento aos preceitos do Direito. 

Assim, diz-se que uma matéria é jurídica ou que 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 antijurídica19. 

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 material está em consonância com o que estabelece o 

Ordenamento Jurídico Federal, principalmente no que tange ao Código de Defesa 

do Consumidor – CDC. Em efeito, não há impedimento legal para a consecução do 

pretenso objetivo da proposição legislativa sob análise. Por seu turno, da mesma 

forma, denota-se que a tramitação dos projetos, até o momento, está adequada as 

demais 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 legais materiais e formais.  

1.3. Técnica Legislativa 

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 

                                           
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). 
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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.  

Sobre a vigência da lei, apesar de esta estar indicada de maneira expressa, a 

previsão de que deve entrar em vigor na data de sua publicação (art. 4º) encontra 

óbice no que determina o art. 8º, caput, da Lei Complementar Federal nº 95/98, pois 

não contempla prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento20. 

Como a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" deve ser reservada 

apenas para as leis de pequena repercussão, recomenda-se, a fim de possibilitar o 

amplo conhecimento da norma, o prazo de 30 (trinta) dias da data de sua publicação 

para a entrada em vigor, motivo pelo qual, com fundamento nos arts. 167, §3º e 170, 

ambos do Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), sugere-se a 

seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 609/2020: 

__________________________________________________ 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2019 AO PROJETO DE LEI Nº 609/2020  

Art. 1º. O art. 4º do Projeto de Lei no. 609/2020 passa a ter a seguinte 

redação: 

“Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias 
da data de sua publicação.” 

_________________________________________________ 

Assim, quanto ao aspecto da técnica legislativa, após a emenda supra 

recomendada, observa-se o atendimento às regras previstas na Lei Complementar 

Federal nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. Em tempo, registra-se a 

necessidade das adequações de redação apresentadas pela Diretoria de Redação à 

fls. 12 e 13 dos autos eletrônicos e que devem ser objeto de simples ajustes 

                                           
20 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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redacionais quando da Redação Final do Autógrafo de Lei, na hipótese de 

aprovação do Projeto de Lei nº 609/2020.  

 
CONCLUSÃO 
 
Ex postis, opina-se pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei nº 609/2020, de autoria do Excelentíssimo 

Senhor Deputado José Esmeraldo, com as adequações de redação apresentadas 

pela Diretoria de Redação às fls. 12 e 13 dos autos eletrônicos e que devem ser 

objeto de simples ajustes redacionais quando da Redação Final do Autógrafo de Lei, 

na hipótese de aprovação do Projeto de Lei nº 609/2020; bem como pela adoção da 

Emenda Modificativa nº 01/2019, nos seguintes termos: 

__________________________________________________ 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2019 AO PROJETO DE LEI 

Nº 609/2020  

Art. 1º. O art. 4º do Projeto de Lei no 609/2020 passa a ter a 

seguinte redação: 

“Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 30 
(trinta) dias da data de sua publicação.” 

_________________________________________________ 

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2021. 
 

GUSTAVO MERÇON 
Procurador da Assembleia Legislativa 
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