
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 1.016/2019 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI Nº 1.016/2019 

 

Altera a Lei nº 8.777, de 18 de dezembro de 

2007, que disciplina atividades que ofertam 

acesso à rede mundial de computadores por 

pessoas jurídicas de direito privado, de forma 

onerosa e/ou gratuita, no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.777, de 18 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 1º As pessoas jurídicas de direito privado, assim definidas em lei, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, que ofertam acesso à rede mundial de computadores, de 

forma onerosa e/ou gratuita, por meio de máquinas e dispositivos para acesso à 

internet, utilização de programas e de jogos eletrônicos, abrangendo os designados 

como “lan houses”, “cyber cafés”, “cyber offices”, além de quaisquer outros 

estabelecimentos, são regidos por esta Lei.” (NR) 

 

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.777, de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 2º As pessoas jurídicas citadas no art. 1º desta Lei, como condição para 

fornecimento do serviço, ficam obrigadas a criar e manter cadastro atualizado de seus 

usuários, contendo: 

 

(...) 

 

IV - telefone com prefixo; 

 

V - CPF verificado; 

 

VI - endereço de e-mail verificado; 

 

Identificador: 350031003500320031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

VII - rede social (de forma opcional). 

 

§ 1º O responsável deverá exigir dos interessados a exibição de documento de 

identidade, na forma do art. 2º da Lei Federal nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, no 

ato de seu cadastramento e sempre que forem fazer uso de computador ou máquina. 

 

§ 2º O responsável deverá registrar, por meio de software próprio, dia, hora, minuto, 

segundo e fuso horário da hora inicial e final de cada acesso, com a identificação do 

usuário. 

 

§ 3º Os responsáveis não permitirão o uso da rede de internet, computadores ou 

máquinas por: 

 

I - (...) 

 

II - pessoas que não portarem documento de identidade, ou se negarem a exibi-lo, na 

forma do art. 2º da Lei Federal nº 12.037, de 2009. 

 

§ 4º As informações e o registro previstos neste artigo deverão ser mantidos por, no 

mínimo, 12 (doze) meses, na forma do art. 13 da Lei Federal nº 12.965, de 23 de 

abril de 2014. 

 

§ 5º Por serem tratados como dados cadastrais, o fornecimento dos dados citados 

neste artigo independe de ordem judicial, os quais poderão ser requisitados pelas 

autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição. 

 

(...) 

 

§ 8º Esta Lei deverá observar as normas e disposições contidas na Lei Federal nº 

13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD).” (NR) 

 

Art. 3º O art. 4º da Lei nº 8.777, de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 4º (...) 

 

I - tomar as medidas necessárias, a fim de impedir que menores de idade utilizem 

contínua e ininterruptamente os equipamentos por período superior a 3 (três) horas, 

devendo haver um intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos entre os períodos de uso; 

 

II - regular o volume dos equipamentos de forma a se adequar às características 

peculiares e em desenvolvimento dos menores de idade.” (NR) 

 

Art. 4º A Lei nº 8.777, de 2007, passa a vigorar acrescida do art. 7º-A, com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 7º-A As pessoas jurídicas citadas no art. 1º deverão implementar as soluções 

aqui apresentadas no prazo máximo de até 06 (seis) meses.” 
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2019. 

 

 

VANDINHO LEITE E OUTROS 

DEPUTADO ESTADUAL 
 

 

 

Em 19 de dezembro de 2019.  

 

 

________________________  

Wanderson Melgaço Macedo  

Diretor de Redação – DR  

 

 
Cristiane/Ayres/Ernesta 

ETL nº 885/2019 
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