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PARECER DE COMISSÃO  Nº 1213/2022

Parecer ao Projeto de Lei nº 73/2017

Autor: Deputado Gilberto Ribeiro

Relator: Deputado Soldado Fruet

Assunto: Institui a semana do consumidor paranaense e dá outras providências.

 

EMENTA: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
INSTITUI A SEMANA DO CONSUMIDOR PARANAENSE. 
ARTS. 5, XXXII, 24, V e 170, V DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. ART. 56 DO RIALEP. PARECER FAVORÁVEL.

 

RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Excelentíssimo Deputado Gilberto Ribeiro, que institui a semana do 
consumidor paranaense e dá outras providências. 

Dessa forma, o projeto de lei visa instituir a semana do consumidor paranaense, a ser celebrada na terceira semana 
do mês de março, bem como inseri-la no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná.

Após inspeção dos requisitos legais, constitucionais e de técnica legislativa que resultaram no parecer favorável pela 
Comissão de Constituição e Justiça – CCJ, a proposição foi encaminhada a esta Comissão Permanente de Defesa do 
Consumidor.  

Superada esta breve introdução, passa-se à análise do projeto em tela. 

 

FUNDAMENTAÇÃO

A proposta busca instituir no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná a semana do consumidor 
paranaense, a ser celebrada na terceira semana do mês de março, visando à promoção de eventos e campanhas 
voltados à comemoração da data. 

No mais, objetiva conceder autorização ao Poder Público para promover e incentivar a formação da consciência 
pública acerca da defesa dos interesses dos consumidores, prestando atendimento e orientações, estimulando o 
consumo sustentável. 

Nessa senda, diante do teor do projeto de lei em comento, é incumbência dessa Comissão de Defesa do Consumidor 
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exarar parecer sob a matéria, consoante preconiza o artigo 56 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná, in verbis:  

 

Art. 56. Compete à Comissão de Defesa do Consumidor manifestar-se sobre toda e 
qualquer proposição relacionada à defesa do consumidor, bem como receber, avaliar e 
investigar denúncias relativas à violação de seus direitos.

 

 

Portanto, indubitável que a matéria trazida pelo eminente Deputado é atinente à Comissão de Defesa do Consumidor.

A Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso XXXII, diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 
De igual modo, dispõe que a competência para legislar sobre produção e consumo é concorrente entre União, Estados 
e Distrito Federal. Por fim, a CRFB/88, nos termos do artigo 170, inciso V, traça que a ordem econômica deve observar 
a defesa do consumidor.

Tomando esse caminho verifica-se que a norma proposta pelo Nobre Parlamentar atende o interesse dos 
consumidores, pois pretende assegurar uma data para que o consumo sustentável e consciente seja exaltado no 
Estado do Paraná.  

Dessa forma, constata-se que a proposta é apoiada no direito básico do consumidor a educação e divulgação sobre o 
consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações, 
previsto no artigo 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) motivo pelo qual se encontra em 
plena consonância com a legislação de regência. 

Por derradeiro, patente a inexistência de vício material no que diz respeito às atribuições desta Comissão, inexistindo 
óbice para sua tramitação. 

 

CONCLUSÃO

Diante do exposto, após minuciosa análise das exigências concernentes à esta Comissão, opina-se 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 73/2017, estando apto para prosseguir em sua tramitação e ulterior votação 
pelo Soberano Plenário. 

É o parecer.

 

Curitiba, 03 de maio de 2022.
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SOLDADO FRUET

Deputado Estadual

DEPUTADO SOLDADO FRUET

Documento assinado eletronicamente em 06/05/2022, às 15:30, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 1213 e o 

código CRC 1B6B5D1D8E6D1BD

3 / 3



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Pc Nossa Senhora De Salete SN - Bairro Centro Cívico - CEP 80530911 - Curitiba - PR - https://www.assembleia.pr.leg.br

INFORMAÇÃO Nº 4537/2022

 

 

Informo que o Projeto de Lei n° 73/2017, de autoria do Deputado Gilberto Ribeiro, recebeu parecer 
favorável na Comissão de Defesa do Consumidor. O parecer foi aprovado na reunião do dia 3 de maio de 2022.

O projeto recebeu pareceres das Comissões a seguir indicadas e está em condições de prosseguir 
 seu trâmite.

Comissões com pareceres favoráveis:

- Comissão de Constituição e Justiça; e 

- Comissão de Defesa do Consumidor.

 

Curitiba, 10 de maio de 2022.

 

Maria Henrique de Paula 
Mat. 40.668

MARIA HENRIQUE

Documento assinado eletronicamente em 10/05/2022, às 11:28, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 4537 e o 

código CRC 1D6A5F2A1F9A2ED
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DESPACHO - DL Nº 2907/2022

 

 

Ciente;

Encaminhe-se à Diretoria de Assistência ao Plenário.

 

 

Dylliardi Alessi  
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI

Documento assinado eletronicamente em 11/05/2022, às 10:45, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 2907 e o 

código CRC 1B6B5F2E1C9B2FF
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