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PROJETO DE LEI Nº 379/2011 

 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos do comércio varejista 

no Estado do Espírito Santo, a afixarem em local visível, cartaz informando a 

forma de pagamento adotada” 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam os estabelecimentos do comércio varejista no 
Estado do Espírito Santo, obrigados a afixarem em local visível, cartaz 

informando a forma de pagamento adotada. 
 

Art. 2º O descumprimento do disposto no artigo 1º desta Lei 
sujeita o estabelecimento comercial a: 

 
I- notificação; 

 
II- multa de 500 (quinhentos) Valores de Referência do Tesouro 

Estadual - VRTEs; e  
 

III- após notificação da multa contida no inciso II deste artigo, 

multa de 50 (cinqüenta) VRTEs, por dia de descumprimento. 
 

       Art. 3º A multa será aplicada mediante procedimento 
administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei Federal nº 7.347, 

de 24 de julho de 1985, para os Fundos Estaduais ou Municipais de proteção 
ao consumidor. 

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

 
Palácio Domingos Martins, 16 de novembro de 2011 

 
 

 
Marcelo Coelho 

Deputado Estadual-PDT 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
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J U S T I F I C A T I V A 

 

Nossa legislação não obriga os estabelecimentos do comércio varejista a 

aceitarem cheques ou cartão de crédito ou débito como forma de 
pagamento. Porém, casos estes sejam aceitos, tal situação, bem como 

eventuais restrições legais, deverão ser informadas aos seus clientes de 
forma ostensiva, bem visível em seus estabelecimentos comerciais.  

É o que delineia o artigo 30 e 31 da Lei Federal 8 078 - Código de Defesa ao 

Consumidor: 

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, 
veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a 

produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor 
que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a 

ser celebrado. 

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em 

língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre 

outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e 
segurança dos consumidores.” 

 

Destarte, apresentamos o presente alvitre à deliberação deste Plenário, 

contando com o apoio dos nobres pares na aprovação do mesmo. 

 

Palácio Domingos Martins, 16 de novembro de 2011 

 
 

 
 

Marcelo Coelho 
Deputado Estadual-PDT 

 


