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PROJETO DE LEI Nº ___ / 2019. 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos comerciais, que 
anunciarem a oferta de produtos e serviços 
em promoção, de informar ao consumidor, 
em conjunto com o valor da oferta vigente, 
o valor imediatamente anterior praticado 
pelo estabelecimento para a 
comercialização do produto ou serviço. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 

DECRETA: 
 
 
Art. 1º Ficam os estabelecimentos comerciais que anunciarem a oferta de produtos 
e serviços em promoção, no âmbito do Estado do Espírito Santo, obrigados a 
informar ao consumidor, em conjunto com o valor da oferta vigente, o valor 
imediatamente anterior praticado pelo estabelecimento para a comercialização do 
produto ou serviço. 
 
§ 1o O valor imediatamente anterior, referido no caput do artigo, refere-se ao preço 
ofertado pelo estabelecimento para a comercialização do produto ou serviço antes 
de ser colocado em promoção. 
 
§ 2o Os valores mencionados no caput do artigo devem ser informados pelo 
estabelecimento ao consumidor em conjunto e pelo mesmo meio de publicidade. 
 
Art. 2º A inobservância da vedação contida no art. 1º constituirá prática infrativa à 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro 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 - notificação; 
 
II - advertência; 
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III - multa, no valor de 200 (duzentos) Valores de Referência do Tesouro Estadual – 
VRTEs; 
 
IV - suspensão temporária de atividade; 
 
V - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; 
 
VI - 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, 01 de abril de 2019. 
 
 
 

Fabrício Gandini 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA: 
 
O princípio da transparência, ou da informação, consagra que o consumidor tem o 
direito de ser informado sobre todos os aspectos de serviço ou produto exposto ao 
consumo, conforme prevê o artigo 6º, inciso III, da Lei no 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
O artigo 6º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor especifica os direitos 
básicos do consumidor, principalmente no que se refere à proteção contra a 
publicidade enganosa e abusiva. 
 
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer 
forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o 
contrato que vier a ser celebrado. 
 
Assim, o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto 
e do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços, tributos incidentes, 
etc., de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões, devendo o 
fornecedor transmitir efetivamente ao consumidor todas as informações 
indispensáveis à decisão de consumir ou não o produto ou serviço, de maneira 
clara, correta e precisa. 
 
Desta forma, o presente Projeto de Lei visa garantir ao consumidor final, amplo e 
irrestrito acesso as informações inerentes ao valor praticado pelo fornecedor antes 
do produto ou serviço ser colocado em promoção, objetivando proteger o 
consumidor das conhecidas “falsas promoções”.  
 
Ademais, referido projeto de Lei possui amparo no Código de Defesa do Consumidor 
– Lei nº 8078/1990, na qual estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, 
de ordem pública e interesse social.  
 
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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