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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 255/2022 

 

 

Dispõe sobre o direito de receber, 

gratuitamente, outro produto idêntico ou 

similar, à sua escolha, em igual quantidade, o 

consumidor que constatar a existência de 

produto exposto à venda com prazo de 

validade vencido. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66 da Constituição Estadual e tendo aprovado o 

presente Projeto de Lei nº 17/2019, resolve enviá-lo a S. Exa., o Senhor Governador do 

Estado, para os fins constitucionais. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O consumidor, antes de efetuar o pagamento no caixa, que constatar a existência de 

produto exposto à venda com prazo de validade vencido tem o direito de receber, 

gratuitamente, outro produto idêntico ou similar, dentro do prazo da validade, à sua escolha, 

em igual quantidade. 

 

 

Parágrafo único. Caso o fornecedor não possua produto idêntico ou similar dentro do prazo 

de validade, o consumidor poderá escolher qualquer produto de igual valor, que o receberá 

gratuitamente, ou de valor superior, devendo o consumidor pagar a diferença. 

 

 

Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se por: 

 

 

I - Consumidor: toda pessoa física ou jurídica que adquire produto como destinatário final; 

 

 

II - Fornecedor: toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 

bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos. 

 

 

Art. 3º Esta Lei não se aplica quando a constatação a que se refere o caput do art. 1º ocorrer 

após a efetivação da compra. 
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Parágrafo único. Independente da quantidade de itens do produto com prazo de validade 

vencido encontrado, nos termos do caput do art. 1º, o consumidor receberá, gratuitamente, 

apenas 01 (um) item de produto idêntico ou similar dentro do prazo de validade. 

 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de sua publicação 

oficial. 

 

 

Palácio Domingos Martins, 29 de novembro de 2022.  
 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

DARY PAGUNG 

1º Secretário 

 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

2º Secretário 
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