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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

 
 

RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 525/2019, de autoria do Deputado Estadual Dary 
Pagung, que tem por finalidade dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas e 
pessoas físicas situadas no Estado do Espírito Santo com páginas na internet a 
disponibilizarem o número do CNPJ ou CPF e o endereço da sede principal; e, para 
tanto, dá outras providências correlatas a execução de seu específico objeto 
normativo. 
 
A indicada proposição legislativa ora em comento foi protocolizada, neste Poder 
Legislativo, no dia 02 de julho de 2019 e lida no expediente da sessão ordinária do 
dia 03 do mesmo mês e ano, sendo que neste último evento o Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa proferiu o seguinte despacho: “Publique-se. Após o 
cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Defesa do Consumidor, e de Finanças”. 
 
Em sequência, os autos do projeto de lei foram endereçados para a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação para análise de sua juridicidade 
(art. 40 do Regimento Interno) e, desta forma, na 4ª Reunião Ordinária Virtual, foi 
exarado o Parecer nº 047/2020, cuja conclusão foi pela “constitucionalidade, 
juridicidade” da proposição. Após, o Projeto de Lei nº 525/2019 foi encaminhado 
para a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para fins de análise de 
seu mérito, nos termos do art. 44 da Resolução nº 2.700/2009, sendo que foi 
expedido, na 3ª Reunião Extraordinária Virtual (24 de junho de 2021), o parecer 
pela sua “Aprovação”. 
 
Por fim, os autos do Projeto de Lei nº 525/2019 foram encaminhados para esta 
douta Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomadas de Contas, para fins de análise de seu mérito, na forma preceituada pelos 
artigos 42 e 43 da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo). 
 
Este é o Relatório. 
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PARECER DO RELATOR  
 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº 525/2019, de autoria do senhor Deputado 
Dary Pagung, tem por objetivo determinar que as empresas e pessoas físicas, situadas 
no Estado do Espírito Santo e que tiverem página na internet, deverão informar o 
número do CNPJ ou CPF e o endereço da sede principal. Para tanto, tais dados 
deverão estar situados na página de acesso do próprio site da empresa ou da pessoa 
física e em local visível e com caracteres do tamanho de um quarto (¼) do maior 
disponibilizado. 
 
Em continuidade, a proposição legislativa em estudo prevê que o descumprimento de 
sua ordem acarretaria as seguintes sanções: advertência por escrito; e, no caso de 
reincidência, multa de 100 (cem) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs, 
por dia de descumprimento. Por fim, dispensa prazo de vacatio legis para início de sua 
pretensa vigência. 
 
Neste quadrante normativo, a Justificativa do Projeto de Lei nº 525/2019 se concentra 
na defesa do consumidor, pois impõe uma obrigação aos fornecedores de bens e 
serviço que facilita a sua identificação e localização para efeito de demandas 
administrativas e judiciais promovidas pelos consumidores. Desta forma protegendo o 
pleno exercício deste importante direito consumerista, assim, dita a Justificativa in 
verbis: 
 
 

“O presente projeto de lei, dirigido às pessoas jurídicas e físicas, tem como 
objetivo dar mais segurança às transações comerciais e financeiras pela internet 
que tem se revelado uma excelente ferramenta para comercialização de 
produtos e serviços, bem como para publicidade de empresas e pessoas físicas, 
pois funciona como vitrine, possibilitando que os produtos anunciados em 
qualquer lugar do Brasil sejam visualizados em tempo real do outro lado do 
País. 
 
 

Para que os usuários dessa rede tenham segurança e conhecimento dos 
fornecedores é necessário que sejam disponibilizados dados sobre a empresa 
ou da pessoa física no próprio site da internet. Como não são todas as 
empresas ou pessoas físicas que fornecem esses dados e como não há 
legislação sobre esse tema, o presente Projeto de Lei tem por escopo dar maior 
transparência aos consumidores em relação aos fornecedores que possuem 
páginas na internet, visto que o CNPJ ou CPF, e o endereço são dados 
informativos essenciais para que seja estabelecida a relação de consumo tão 
utilizada atualmente.” 

 
 
Desta forma, denota-se que a medida é salutar na defesa do consumidor que, por ser 
a parte hipossuficiente da relação consumerista, necessita de ter fácil conhecimento 
dos dados dos fornecedores de bens e serviços, visando a dinâmica da proteção de 
seus direitos por meio de demandas administrativas e judiciais. Isto posto e tendo a 
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normatividade em estudo como premissa, denota-se que o Projeto de Lei nº 
525/2019 não cria despesa pública, na medida em que a atuação estatal já estaria 
integrada às atribuições regulares do Procon-ES. 
 
Mais uma vez, indubitavelmente, denota-se da regulamentação do Projeto de Lei nº 
525/2019 que a sua pretensão é de grande relevância para o interesse público da 
sociedade capixaba, daí o seu elevado grau de importância. Com essa finalidade 
objetivada, tem-se que a teleologia empregada é de minimizar a lesão ao direito do 
consumidor. 
 
Desta forma, a “mens legislatoris” que se destaca da Justificativa é relevante sob a 
ótica do interesse público, destarte, resta registrado o elevado grau de importância 
meritória do Projeto de Lei nº 525/2019. Deste diagnóstico, se tem da intelecção do 
objeto da proposição e do contexto pretendido, frente os termos de sua pretensa 
normatização, em que a mesma não reflete despesa pública, haja vista que a sua 
regulação implicaria tão-somente em modular a orientação das atividades já 
existentes do Procon-ES. Ou seja, a proposição não gera impacto financeiro na 
ordem da Administração Pública que já executa este específico serviço público de 
proteção dos Direitos do Consumidor. 
 
Com essa inteligência normanda, o objeto normativo do Projeto de Lei nº 525/2019, 
de autoria do Senhor Deputado Dary Pagung, encontra-se adequado para surtir 
eficácia no âmbito da sociedade capixaba. Nestes termos, perante a análise de 
mérito própria desta Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomadas de Contas - fulcrada nos artigos 42 e 43 da Resolução nº 
2.700/2009, Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo -, verifica-se do diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a sua 
pretensa normatividade não traz ponto de divergência com o interesse público da 
sociedade do Estado do Espírito Santo, bem como, não gera despesa pública para o 
tesouro estadual. 
 
Desta forma, revela a dita regulação da proposição legislativa em foco (Projeto de 
Lei nº 525/2019) como portadora de mérito impar, nos termos dos artigos 42 e 43 
da Resolução nº 2.700/2009, de forma que a sua aprovação por esta Comissão 
Permanente é medida que ora se propõe como adequada e justo frente ao interesse 
estatal. 
 
Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção do seguinte: 
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PARECER nº                   /2021 
 
 
A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 525/2019, de autoria do Senhor Deputado 
Dary Pagung. 
 

Sala das Comissões, em         de                     de 2021. 
 

____________________________________ PRESIDENTE 

 

____________________________________ RELATOR 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 
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