
PROJETO DE LEI Nº  265/2008

Dispõe sobre a determinação de publicação pelos meios de comunicação social do Estado do Espírito
Santo dos preços dos bens anunciados para compra ou venda.

 
A  ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Fica determinado que todos os meios de comunicação social do Estado do Espírito Santo deverão
quando anunciar  a  compra ou venda de bens móveis  e/ou imóveis,  na sessão de classificados ou  outras,
publicar o preço do bem, que será obrigatoriamente informado pelo anunciante.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese será anunciada a compra ou a venda de bens móveis e/ou imóveis
sem os seus respectivos preços. 

Art. 2º O descumprimento desta Lei por parte do meio de comunicação social acarretará na obrigação de
nova publicação do anúncio, com o preço do bem, sem ônus para o anunciante.

Art. 3° Consideram-se meios de comunicação social, para os fins desta Lei: 

I - jornais;

II - revistas;

III - todas as demais publicações periódicas;

IV - transmissões de rádio;

V - transmissões de televisão;

VI - serviços de agências de notícias e demais serviços de informação ao público;

VII - quaisquer outros meios que utilizem processo público de difusão do pensamento  e da informação.

Art. 4º Esta Lei será regulamentada para garantir a sua fiel execução.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2008.

DARY PAGUNG
DEPUTADO ESTADUAL - PRP

JUSTIFICATIVA

Srs. Deputados,
Sras Deputadas,

Sabemos que é livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações
ou  idéias,  por  qualquer  meio,  e  sem  dependência  de  censura,  respondendo  cada  um,  nos  termos  da  lei,
pelos abusos que cometer constante da lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.



A Lei que dispõe a matéria é exigente e constitucional, compatível com a Lei da imprensa. A imprensa não
é para ser cerceada e nem embaraçada. 

Neste  ínterim nos deparamos com a figura passiva do leitor  ou telespectador,  que  procura  nos  meios  de
comunicação, bens de várias espécies para comprar ou vender, e como é sabido, muitos anunciantes não
colocam os preços de seus bens, fazendo o leitor a gastar com telefonemas para os mesmos em busca do
preço, e muita das vezes não é feito a negociação final, sendo o preço um dos fatores contemplados para a
não consecução do negócio.

Visando esta facilidade ao leitor capixaba, dando-lhes economicidade e praticidade é que oferecemos esta
Lei para um melhor desempenho em seus negócios. 

Publicado,  vai  o  Projeto  às  Comissões  para  parecer  nos  termos  dos  artigos  do  Regimento  Interno  desta
Casa de Leis.

DARY PAGUNG
DEPUTADO ESTADUAL - PRP


