
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 320/2022 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 320/2022 

 

Obriga os fornecedores de produtos e 

serviços diretamente ao consumidor a 

devolver integralmente e em espécie o 

troco, quando o pagamento for feito em 

moeda corrente, na forma que especifica. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º É obrigatória, na venda de bens ou de serviços aos consumidores, a devolução 

integral do troco, em espécie, ao consumidor, quando o pagamento for feito em moeda 

corrente, no Estado de Espírito Santo. 

 

Parágrafo único. Na falta de cédula ou de moeda para devolução do troco, o 

fornecedor do produto ou do serviço deverá arredondar o valor do troco em benefício do 

consumidor. 

 

Art. 2º É vedada a substituição do troco em dinheiro por outro produto ou serviço, salvo 

com o consentimento prévio e expresso pelo consumidor. 

 

Parágrafo único. Em caso de substituição do troco por produto ou por serviço ofertado 

pelo fornecedor, cujo valor não seja exato ao valor do troco, aplica-se a regra prevista 

no parágrafo único do art. 1º desta Lei. 

 

Art. 3º É obrigatória a fixação de placas informativas pelos fornecedores de produtos ou 

de serviços, em local visível e próximo ao caixa ou local de pagamento, contendo o teor 

completo dos arts. 1º e 2º desta Lei, além do número de telefone do PROCON/ES. 

 

Parágrafo único. A placa a que alude o caput deste artigo deverá ter dimensão mínima 

de 0,20m x 0,30m. 
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Art. 4º O descumprimento desta Lei acarretará a imposição de sanções administrativas 

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor (CDC). 

 

Art. 5º 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 
 

Bianca/Cristiane/Ernesta 
ETL nº 409/2022 
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