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PROJETO DE LEI Nº______, de 23 de agosto de 2019. 

(DO DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO) 

 

Obriga as empresas prestadoras de serviços a 

informarem ao consumidor quanto ao fim dos 

prazos de descontos ou vantagens temporárias 

oferecidos. 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo: 

 

DECRETA 

 
Art. 1º As empresas prestadoras de serviços que ofereçam descontos ou 
vantagens temporárias ao consumidor deverão informar a data de seu término 
nas faturas mensais ou por outros meios de comunicação direta. 
 
Parágrafo único. São exemplos de comunicação direta a mensagem de texto ao 
celular do consumidor, o informativo na área do cliente ou congênere no sítio 
eletrônico da empresa ou outro meio de comunicação direta com o consumidor 
que usufrua do desconto ou vantagem temporária. 
 
Art. 2º O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes 
penalidades: 
 
I – advertência; 
II – multa, instituída entre 200 (duzentos) e 300.000 (trezentos mil) VRTE’s – 
Valores de Referência do Tesouro Estadual.  
 
§ 1º. Nos casos de reincidência a multa corresponderá ao dobro da 
anteriormente imposta. 
 
§ 2º. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas por órgão ou entidade 
estadual definidas em Decreto.  
  
Art. 3º Esta lei entra em vigor 45 dias após a sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 23 de agosto de 2019. 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei tem por finalidade obrigar as empresas prestadoras de 
serviços a informarem ao consumidor quanto ao fim dos prazos de descontos 
ou vantagens temporárias oferecidas. 
 
A medida se faz extremamente necessária para proteger o consumidor, uma vez 
que em muitas ocasiões as empresas prestadoras de serviços situadas no Estado 
do Espírito Santo não se valem de mecanismos que possam efetivamente servir 
para a plena informação quanto ao fim de promoções, descontos, vantagens ou 
outros benefícios temporários por ela fornecidos.  
 
De acordo com matéria veiculada em 10 de outubro de 2018 pelo site “Serasa 
Experian”, dentre as sete principais causas de inadimplência no Brasil está a 
ausência de educação financeira. Tal fato não pode ser ignorado, nem tampouco 
ser motivo para estagnar o consumidor capixaba, pelo contrário, o Poder 
Público, munido do dever de protegê-los deve se direcionar ao auxílio à parte 
mais vulnerável da relação de consumo, que é o próprio consumidor.  
 
Nesse contexto, a presente proposição se lança como mais uma ferramenta de 
colaboração com o consumidor capixaba, além de evitar que surpresas em seu 
orçamento seja a motivação de inadimplementos ou significativo 
comprometimento de sua renda. 
 
Portanto, por ser medida de extremo interesse da população capixaba, peço o 
apoio aos nobres colegas para a sua aprovação.  
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