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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 
 

PROJETO DE LEI N.º: 525/2019  

AUTOR: Deputado Dary Pagung  

RELATOR: Deputado Carlos Von 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas e pessoas 

físicas situadas no Estado do Espírito Santo que tiverem páginas na internet a 

informarem o número do CNPJ ou do CPF e o endereço da sede principal, e dá 

outras providências. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do projeto de lei n.º 525/2019, de autoria do Excelentíssimo 

Deputado Dary Pagung, que tem por finalidade determinar a obrigatoriedade de 

as empresas e pessoas físicas situadas no Estado do Espírito Santo que tiverem 

páginas na internet a informarem o número do CNPJ ou do CPF e o endereço da 

sede principal, e dá outras providências, nos seguintes termos: 

Art. 1º As empresas e pessoas físicas situadas no Estado do Espírito 
Santo que tiverem página na internet deverão informar o número do 
CNPJ ou do CPF e o endereço da sede principal.  

Parágrafo único. Os dados previstos no caput deverão estar situados 
na página de acesso do site da empresa ou da pessoa física, em local 
visível e com caracteres do tamanho de ¼ (um quarto) do maior 
disponibilizado.  

Art. 2º O descumprimento desta Lei acarretará as seguintes sanções:  

I - advertência por escrito;  

II - no caso de reincidência, multa de 100 (cem) Valores de Referência 
do Tesouro Estadual – VRTEs, por dia de descumprimento.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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O autor, na justificativa, argumenta, em suma, que a proposição tem 

por escopo aumentar a segurança dos consumidores por meio da ampliação de 

conhecimento de dados dos fornecedores de produtos e serviços pela internet. 

A matéria foi protocolizada em 02/07/2019 e lida no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 03/07/2019. 

O projeto recebeu parecer pela Constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa da Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação (Parecer nº 47/2020, fls. 65/67). 

Ao ser distribuída a esta Comissão de Defesa do Consumidor e do 

Contribuinte, coube-nos relatar. 

É o relatório.  

 

2.  PARECER DO RELATOR 

Atendendo ao disposto no art. 44, do Regimento Interno desta 

Assembleia Legislativa (Resolução nº 2.700/2009), a proposta veio a esta 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para análise e parecer de 

mérito. 

Como já ressaltado anteriormente, o projeto em apreço tem por 

finalidade determinar a obrigatoriedade de as empresas e pessoas físicas 

situadas no Estado do Espírito Santo que tiverem páginas na internet a 

informarem o número do CNPJ ou do CPF e o endereço da sede principal. 

A realidade do e-commerce é bem diferente do ambiente físico. No 

comércio eletrônico, o consumidor precisa de informações que o resguardem da 

legitimidade e confiabilidade do seu fornecedor de produtos ou serviços. Então, o 

principal desafio do varejo online é conquistar o consumidor com uma página 

completa e que tire todas as suas dúvidas. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380039003700320036003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 525/2019 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 3 

Dessa forma, a medida de ampliar as informações de sites de vendas 

de empresas e pessoas físicas situadas no Estado do Espírito Santo contribui não 

só para resguardar o consumidor, como também para alavancar as vendas 

dessas empresas pela internet, uma vez que consumidor em dúvida não compra. 

Nesse contexto, resta demonstrado o elevado grau de importância 

meritória do projeto em apreço, uma vez que institui uma medida apta e adequada 

a contribuir nas ações estatais de proteção ao consumidor capixaba, sobretudo 

pela sua natureza de hipossuficiência na relação consumista. 

Logo, não restam dúvidas de que o projeto de lei em foco tem o intuito 

de ampliar a proteção ao consumidor do nosso Estado. 

Desta forma, sugerimos aos demais membros desta douta Comissão, a 

adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº               /2021 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO 

CONTRIBUINTE é pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 525/2019, de autoria 

do Exmo. Deputado Dary Pagung, nos termos da fundamentação supra. 

Sala das Comissões, em         de                         de 2021. 

______________________________________PRESIDENTE 

_________________________________________RELATOR 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 
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