
 

 

 
 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO - DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 211/2019 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 211/2019 

 

Dispõe sobre a proibição de os 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 os exonerem 

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 os exonerem 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 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 - 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 

 

 

 

Em 28 de março de 2019. 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 
Léia/Ayres/Ernesta 

ETL nº 159/2019 
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