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PROJETO DE LEI Nº ______ DE 2019. 

“OBRIGA AS CONCESSIONÁRIAS PRESTADORAS DO 
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A DISPONIBILIZAR 
DE FORMA IMPRESSA NA CONTA DE ENERGIA OU 
EM FOLHA ANEXA, A FOTOGRAFIA DO FOTOGRAFIA 
DO EQUIPAMENTO DE AFERIÇÃO NO MOMENTO DA 
LEITURA DO CONSUMO, CORRESPONDENTE AO 
PERÍODO FATURADO. 

 

Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santos decreta: 

Art. 1º As concessionárias prestadoras do serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado 

do Espírito Santo, deverão trazer impressa na conta de luz ou em folha anexa, fotografia do 

equipamento de aferição no momento da leitura do consumo, correspondente ao período 

faturado. 

Art. 2º O não cumprimento da obrigatoriedade de disponibilização da fotografia do 

equipamento de aferição no momento da leitura, ensejará através do PROCON a aplicação das 

sanções estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Parágrafo único – Ao consumidor, em caso de não disponibilização, mensalmente, da 

fotografia do equipamento de aferição no momento da leitura, será possibilitado o ingresso de 

ações judiciais para proteção dos seus direitos consumeristas, podendo solicitar indenizações de 

cunho patrimonial e moral.    

 Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vitória (ES), 21 de março de 2019. 

VANDINHO LEITE 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA  

O Código de Defesa do Consumidor, em face do caráter fundamental e 

supraindividual do direito do consumidor, tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das 

relações de consumo.  

O direito básico à informação se realiza na transparência do mercado de 

consumo, tendo em vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência, especialmente no que tange ao 

conhecimento técnico frente ao fornecedor, e é um dos pilares dos princípios constitucionais 

protetivos.  

Desta forma, a informação deve ser efetiva e em todos os momentos da 

relação, bem como a transparência e a boa-fé, visando sempre o reestabelecimento do 

equilíbrio da relação consumidor-fornecedor, coibindo-se o abuso por parte do fornecedor, 

justamente por se encontrar em situação, que pode ser tanto de ordem econômica, como de 

conhecimento técnico, mais vantajosa em relação ao consumidor. 

O presente projeto de lei nos termos do inciso VIII do art. 24 da 

Constituição Federal de 1988 que permite o Estado de legislar concorrentemente sobre 

direito do consumidor, visa oferecer um meio efetivo para realização desses direitos 

constitucionalmente assegurados de proteção do consumidor, permitindo-lhe  juntamente com 

o Poder Público exigir a atualização, eficiência e cumprimento das condições da prestação dos 

serviços públicos prestados sob a forma de concessão, no presente caso, o fornecimento de 

energia elétrica. 

Nesse sentido, a fatura de energia elétrica, ainda hoje, é o principal canal 

de comunicação com os consumidores. Ela é o meio pelo qual se toma conhecimento dos 

serviços prestados, das quantidades consumidas e do valor a ser pago por cada item da fatura. 
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Cumpre ainda ressaltar que, os serviços de energia elétrica são 

considerados essenciais, haja vista a dimensão jurídica que remonta a interrupção desses 

serviços públicos, sobretudo pela valorização das atividades imprescindíveis para a consecução 

da dignidade da pessoa humana esculpida na Carta Magna, as quais lograram relevo em face da 

globalização e dos princípios da ordem econômica, assim como pela introdução da Lei 8.078 de 

1990 que trouxe à baila maior proteção ao consumidor, refletindo os interesses sociais, 

assegurando ao Consumidor a continuidade de tais serviços, a informação adequada e clara 

sobre os serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 

O princípio da transparência consagra que o consumidor tem o direito de 

ser informado sobre todos os aspectos de serviço ou produto exposto ao consumo, traduzindo 

assim no princípio da informação. O nosso Código de Defesa do Consumidor prevê em seu 

artigo 6º, III: Art. 6º da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, senão vejamos: 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:  

[...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, 

tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;  

Além do mais, a vulnerabilidade do consumidor, para o direito 

consumerista, possui presunção absoluta, pois sempre se reconhece a vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo ante ao estado que ele se encontra no momento em que 

ele adquiri bens ou serviços no mercado. Nesta perspectiva temos a ilustríssima autora Claudia 

Lima Marque da qual diz que vulnerabilidade é: 

"Uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que 

fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. 
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Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de 

necessidade de proteção". - MARQUES, op. Cit., p. 87. 

Portanto, de acordo com essa premissa, que o presente projeto de lei 

determina a proteção do consumidor visando a obrigatoriedade das concessionárias de energia 

elétrica trazer mensalmente, e conforme o período de cobrança, a fotografia na conta de 

energia, de forma impressa ou por meio eletrônico, do equipamento de medição que tenha 

sofrido o procedimento de leitura.  

No Estado do Espírito Santo o faturamento do fornecimento de energia 

elétrica é feito pelas concessionárias através do sistema SML, no qual se faz necessário ao 

realizar a leitura, também tirar foto da mesma (conforme anexo)e essa foto fica disponível para 

a concessionária. 

Por outro lado, verifica-se que o sistema de concessão atualmente 

praticado no país, concede poderes de tanto fornecer o serviço bem como fiscalizar a execução 

e a idoneidade do mesmo, de forma que o consumidor fica à mingua de mecanismos de 

verificação, conferência e fiscalização do serviço prestado, ou seja, da comprovação do efetivo 

consumo no período de leitura do seu medidor. 

Assim, a fixação da fotografia do relógio, no ato da leitura do consumo, 

na conta de luz, apresenta-se como um instrumento efetivo de participação do consumidor na 

proteção de seus direitos, no controle e fiscalização do serviço público prestado pela 

concessionária de fornecimento de energia elétrica. 

Cabe salientar que através dessa lei, requer-se apenas que a foto já 

normalmente é tirada no ato da leitura do medidor, seja disponibilizada ao consumidor através 

da impressão da mesma no bojo da conta de luz ou em folha anexa, não trazendo, portanto  

custos adicionais para a concessionária. 
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Um exemplo claro e efetivo da importância dessa transparência são as 

multas de trânsito que trazem em seu bojo a foto do exato momento da infração, permitindo ao 

condutor verificar a ocorrência da infração e a devida aplicação da multa, bem como oferece ao 

órgão fiscalizador mecanismo de comprovar a legalidade da autuação da infração. 

Por fim, cabe ressaltar que o consagrado direito do consumidor não 

determina a proteção do consumo, mas sim do consumidor, que com a aprovação do  presente 

projeto de lei terá  assegurado o seu direito de exigir uma prestação protetiva do Estado.  

Destarte, a apresentação da proposta que ora submetemos à apreciação 

dos nobres Pares atende diretamente aos anseios da sociedade capixaba, objetivando proteger 

o bem comum e a justiça social. 

 

Vitória (ES), 21 de março de 2019. 

 

VANDINHO LEITE 

Deputado Estadual 
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