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PROJETO DE LEI Nº 660/2019 

AUTOR: Deputado Capitão Assumção 

EMENTA: Acrescenta o art. 1º-A à Lei nº 10.626, de 13 de janeiro de 2017, 

que dispõe sobre o horário e dias em que os fornecedores de produtos e/ou serviços 

poderão efetuar serviços de telemarketing e cobrança de débitos por telefone aos 

consumidores. 

 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

Passo a me manifestar sobre a consulta formulada pela Secretaria Geral 

da Mesa, nos termos do art. 178 do Regimento Interno, e artigo 3º, inciso VII, da Lei 

Complementar nº 287/04. 

 

Foi informado pela Diretoria de Documento e Informação que existem 

dois processos correlatos, qual sejam: PL 112/2019, 387/2019 e PL 435/2019. 

 

Em relação ao PL 660/2019 o deputado proponente apresentou a referida 

proposição com intenção de acrescentar o art. 1º-A a Lei 10.626 de 2017, que dispõe 

sobre o horário e dias em que os fornecedores de produtos e/ou serviços poderão 

efetuar serviços de telemarketing e cobrança de débitos por telefone aos 

consumidores. 

 

A alteração proposta visa proibir a utilização do mecanismo de ligações 

insistentes (over ou power dialing) aos consumidores, bem como limitar os 

fornecedores de produtos e/ou serviços a realizarem no máximo, 1 (uma) ligação diária 

ao consumidor, no horário já estipulado em Lei. 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
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O PL 112/2019 Inclui o art. 2º-A na Lei nº 10.626, de 13 de janeiro de 

2017, que dispõe sobre o horário e dias em que os fornecedores de produtos e/ou 

serviços poderão efetuar serviços de telemarketing e cobrança de débitos por telefone 

aos consumidores. 

 

A alteração proposta visa vedar a utilização, por parte da empresa do 

serviço de telemarketing ou de cobrança de débito, de número telefônico restrito ou 

que impeça ao destinatário identificar a empresa que lhe faz o contato. 

 

Já o PL 387/2019 acrescenta os arts. 2º-A, 2º-B e 2º-C à Lei nº 10.626, 

de 13 de janeiro de 2017, que dispõe sobre o horário e dias em que os fornecedores 

de produtos e/ou serviços poderão efetuar serviços de telemarketing e cobrança de 

débitos por telefone aos consumidores. 

 

A alteração proposta visa oferecer aos usuários do sistema de telefonia 

do Espírito Santo, a alternativa do não recebimento de ligações efetuadas por 

instituições diversas que realizam o serviço de telemarketing, através de um Cadastro 

para o bloqueio destas ligações. 

 

Por fim o PL 435/2019 PL Altera a redação do art. 1º da Lei nº 10.626, de 

13 de janeiro de 2017, dispondo sobre o horário de ligações por empresas de 

telemarketing, de cobrança, por bancos ou afins, via SMS, Whatsapp, ligação 

telefônica ou qualquer outro meio. 

 

A alteração proposta visa proibir ligações ou mensagens de Cobrança em 

seu horário de descanso noturno ou em seu lazer de final de semana. 

 

Evidentemente todos esses projetos de lei visam alterar a Lei Estadual 

10.626/2017 que visa dispor sobre o horário e dias em que os fornecedores de 
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produtos e/ou serviços poderão efetuar serviços de telemarketing e cobrança de 

débitos por telefone aos consumidores. 

 

Desta feita, verifica-se a similaridade entre as matérias, ora, para propor 

horários de ligação, ora, para proibição de ligação automática e; ora, para impedir 

ligações de números restritos.  

 

Assim sendo, em razão de tratarem de matérias similares à estabelecida 

neste projeto, sugerimos a anexação deste projeto às referidas proposições para 

tramitação conjunta, nos termos dos artigos 93 e 178, do Regimento Interno.1  

 

Vitória/ES, 05 de maio de 2020. 

 

 

Vinícius Oliveira Gomes Lima 

Procurador da Assembleia Legislativa  

                                                 
1
 Art. 93. Cada proposição terá parecer independente, salvo em se tratando de matérias análogas que tenham sido anexadas. 

Art. 178. Havendo proposições versando sobre matérias idênticas ou correlatas, a mais nova será anexada à mais antiga, 
obedecendo a tramitação desta. 

Parágrafo único. A anexação se fará, de ofício, pelo Presidente da Assembleia Legislativa, ou a requerimento de comissão ou de 
autor ou autores de qualquer das proposições, após parecer técnico. 
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