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PROJETO DE LEI Nº ___ / 2019. 
 

Dispõe sobre a proibição dos 
estabelecimentos comerciais, que utilizam 
comandas ou cartões de controle para 
pagamento posterior ao consumo, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo, de 
veicular qualquer informação que o 
exonere da responsabilidade sobre a perda 
ou extravio da comanda, bem como 
estabelecer qualquer tipo de penalidade. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 

DECRETA: 
 
 
Art. 1º Ficam os estabelecimentos comerciais que utilizam comandas ou cartões de 
controle para pagamento posterior ao consumo, tais como boates, casas noturnas e 
outros estabelecimentos similares, no âmbito do Estado do Espírito Santo, proibidos 
de veicular qualquer informação que o exonere da responsabilidade sobre a perda 
ou extravio da comanda, bem como estabelecer qualquer tipo de penalidade. 
 
Parágrafo único. A proibição imposta no caput deste artigo abrange qualquer 
veiculação, no interior do estabelecimento comercial, por meio de informação 
constante na comanda entregue ao consumidor, afixação de cartazes, ou qualquer 
outro meio de divulgação. 
 
Art. 2º A inobservância da vedação contida no art. 1º constituirá prática infrativa à 
Lei nº 8.078, de 1990, e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que 
poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, 
antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza 
cível, penal e das definidas em normas específicas: 
 
I - multa; 
 
II - suspensão temporária de atividade; 
 
III - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; 
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IV - interdição total ou parcial do estabelecimento; 
 
Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelo 
Instituto Estadual de Defesa do Consumidor – PROCON/ES ou pelo PROCON do 
Município em que o fornecedor for estabelecido, na forma da legislação vigente. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Sala das Sessões, 26 de março de 2019. 
 
 
 

Fabrício Gandini 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA: 

 
É bastante comum, no mercado de consumo, o consumidor que frequenta bares, 
danceterias, restaurantes e casas noturnas, se deparar com uma regra adotada pela 
maioria desses estabelecimentos: a cobrança de multa, em valores abusivos, 
quando ocorre a perda ou extravio da comanda. 
 
Tal prática, porém, é considerada ilegal e abusiva pelo Código de Defesa do 
Consumidor. Isto porque o estabelecimento comercial não pode transferir ao 
consumidor a responsabilidade pelo controle de suas vendas.  
 
Cabe ao comerciante ter controle sobre o que seu público consome, o qual não deve 
ser responsabilizado pela dúvida sobre o quanto consumiu e muito menos ser 
obrigado a pagar valores abusivos.  
 
Todavia, os estabelecimentos comerciais prestam esse tipo de informação, 
atribuindo a responsabilidade ao consumidor pela perda ou extravio da comanda, 
com o único objetivo de induzir o consumidor, como parte vulnerável da relação 
consumerista, em erro, eis que referida prática é amplamente reconhecida pela 
doutrina e jurisprudência como abusiva. 
 
Sendo assim, são nulas de pleno direito as cláusulas que busquem afastar ou 
mesmo atenuar a responsabilidade do fornecedor de serviços, em conformidade 
com o artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: “É vedada a 
estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação 
de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores”. 
 
Por todo o exposto, submetemos à apreciação desta Casa o presente Projeto de Lei, 
contando, desde já, com indispensável apoio dos nobres pares. 
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