
 
 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 319/2022 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 319/2022 

 
Faculta a todos os fornecedores de 

produtos e de serviços, obrigados à 

fixação de placas/cartazes informativos 

definidos em leis estaduais, a 

possibilidade de disponibilizar tais 

informações e direitos dos consumidores 

por meio de QR Code, e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica facultada a todos os fornecedores de produtos e de serviços, obrigados à fixação 

de placas/cartazes informativos definidos em leis estaduais, a possibilidade de disponibilizar 

tais informações e direitos dos consumidores por meio de QR Code. 

 

§ 1º O QR Code deverá ser disponibilizado em local visível e de amplo acesso. 

 

§ 2º A opção de que trata o caput deste artigo não exime os fornecedores de produtos e de 

serviços, em quaisquer circunstâncias, do cumprimento de suas obrigações legais. 

 

§ 3º Em não sendo possível a visualização do QR Code, deverá a pessoa obrigada pela fixação 

de placas/cartazes informativos, disponibilizá-los na forma estabelecida em lei. 

 

§ 4º O QR Code deverá conter a seguinte frase: “Placas exigidas por Leis Estaduais.”, com 

uma seta apontada para o código. 

 

§ 5º Para fins desta Lei, entende-se como fornecedor de produto e de serviço o estabelecido 

no art. 3º da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, (Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor). 
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§ 6º O cumprimento do art. 1º desta Lei não isenta o fornecedor de produto e de serviço à 

obrigatoriedade de disponibilizar, gratuitamente, para consulta, o Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor. 

 

§ 7º Não está abarcada por esta Lei a disposição contida na Lei nº 9.220, de 17 de junho de 

2009, intitulada “Lei Antifumo”. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 04 de julho de 2022. 

 

Pr. MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual –PSDB 

 

 

 

Em 13 de julho de 2022.  

_________________________ 

Maria Elizabete Zardo Nunes 

Diretora de Redação – DR 

 
Ernesta/Cristiane 

ETL nº 410/2022 
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