
 

 

 
 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

DIRETORIA DE REDAÇÃO - DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 17/2019 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 17/2019 

 

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 

 

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. 

 

Identificador: 320033003500340031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

 
 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

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

 

Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2019. 

 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 

 

 

 

Em 12 de fevereiro de 2019.  

 

 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Cristiane/Ayres/Ernesta 

ETL nº 10/2019 
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