
PROJETO DE LEI Nº 45/2010

Dispõe sobre prazo máximo de entrega para empresas que fornecem alimentos prontos em domicílio –
fast foods.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:

Art.  1º  As  empresas  que  atuam  no  segmento  de  entrega  de  alimentos  prontos  em  domicílio,
incluindo-se as de refeições rápidas, conhecidas como “fast foods”, terão o prazo máximo de 30 (trinta) minutos
para o cumprimento da entrega do pedido a partir do horário de sua finalização pelo consumidor. 

§ 1º No caso da entrega ultrapassar o prazo de 30 (trinta) minutos, o consumidor pagará somente
a metade do valor do produto recebido.

§ 2º Se a entrega não se efetivar no prazo limite de 50 (cinqüenta) minutos, o consumidor poderá
recusar o recebimento do pedido, aplicando-se o disposto no parágrafo seguinte.

§ 3º Na ocorrência da não entrega do pedido solicitado a empresa incorrerá na pena de multa de
1000 (mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs.

§ 4º A cada reincidência a multa será dobrada, considerando-se a última multa aplicada.

Art.  2º  Toda  entrega  será  acompanhada  por  nota  de  pedido  onde  esteja  consignado  o  efetivo
horário de sua finalização pelo consumidor.

§ 1º Em qualquer caso, uma via da nota de pedido será entregue ao consumidor por ocasião da
tentativa de entrega do pedido. 

§  2º  O  horário  de  finalização  do  pedido  será  comprovado  pela  empresa  por  meios  idôneos,
recorrendo-se ao horário da respectiva ligação telefônica em caso de dúvida.

Art.  3º  As  empresas  referidas  no  artigo  1º  desta  Lei  respondem  objetivamente  perante  o
consumidor pelos atos praticados por seus empregados, prepostos ou terceiros contratados para entrega.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 de fevereiro de 2010.

 
GIULIANNO DOS ANJOS

Deputado Estadual - DEM
JUSTIFICATIVA

O presente projeto visa estabelecer prazo máximo de entrega para empresas que atuam no segmento de
entrega de alimentos prontos, a exemplo de pizzas, lanches, comida japonesa, etc., conhecidos por “fast  foods”.

A  presente  matéria  estabelece  a  responsabilidade  das  empresas  por  dano  ao  consumidor  desse
segmento, que busca rapidez e comodidade, uma vez que os grandes atrasos na entrega de alimentos/refeições
são corriqueiros e atrapalham as atividades diárias do mesmo, principalmente as laborais, por vezes deixando-os
sem resposta. Portanto, o serviço de entrega deve ser bem prestado a quem dele necessita, mormente porque é
cobrado, normalmente embutido do preço do pedido. 

Ademais,  se  verifica  que  as  franquias  de  empresas  estrangeiras  de  “fast  foods”  não  têm  a  menor
preocupação em bem atender esse tipo de consumidor, haja vista o enorme volume de vendas auferido em razão
da marca reconhecida. 

Portanto, essa anomalia de fato existente na relação de consumo deve ser normatizada para proteção do



consumidor,  constituindo-se  matéria  inserida  na  competência  legislativa  concorrente  entre  a  União  e  os
Estados-membros, por força do que dispõe o artigo 24, inciso VIII, da Constituição Federal.

 De outra feita, além de se inserir dentre as matérias de competência legislativa estadual, sua iniciativa é
concorrente dentre os  parlamentares,  não se  cogitando em invasão da iniciativa reservada do Poder  Executivo,
razão pela qual se considera a matéria  constitucional,  merecendo a  apreciação dos nobres pares para alcançar
sua aprovação.


