
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

GABINETE DO DEPUTADO GANDINI 

____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
GABINETE DO DEPUTADO GANDINI 

Av. Américo Buaiz, nº 205 / Gabinete 604 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP: 29050-950  

Tel. (27) 3382-3567 – E-mail: fabriciogandini@al.es.gov.br 

www.fabriciogandini.com.br 

 

 

PROJETO DE LEI Nº ____ / 2019. 

 

Dispõe sobre a concessão de 

parcelamento, antes do vencimento, nas 

faturas de prestação de serviço emitidas 

pela Companhia Espírito Santense de 

Saneamento - CESAN. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica a Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN autorizada a 

conceder parcelamento, uma única vez, no período de 12 (doze) meses, antes da 

data de vencimento, nas faturas de consumo, quando expressamente requerida pelo 

consumidor. 

 

Art. 2º A concessão do parcelamento previsto na forma do Art. 1º somente se 

promoverá quando não houver questionamento pelas partes sobre o real consumo 

descrito na fatura de prestação de serviços. 

 

Art. 3º Para concessão do parcelamento antes do vencimento, o consumidor deverá 

assinar termo de confissão de dívida, reconhecendo, como correto, os valores 

constantes na respectiva fatura de consumo a ser parcelada. 

 

Art. 4º Fica vedada a concessão de parcelamento, antes do vencimento, nos casos 

de existência de débitos anteriores ou de pedidos de parcelamento pendentes. 

 

Art. 5º As parcelas decorrentes da assinatura do termo de acordo de parcelamento 

deverão ser lançadas, sucessivamente e de forma descriminada, nas faturas de 

consumo dos meses subsequentes. 

 

Art. 6º A inobservância das disposições contidas na presente Lei importará, no que 
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couber, à aplicação das penalidades contidas no Art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, 14 de junho de 2019. 

 

 

 

GANDINI 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA: 

 

Referida posição objetiva conceder ao consumidor a possibilidade de parcelamento 

de sua fatura do serviço de água e esgoto, prestado pela Companhia Espírito 

Santense de Saneamento - CESAN, uma única vez, antes da data de vencimento. 

 

Assim, o consumidor que, porventura, for surpreendido com cobrança elevada em 

determinada fatura, terá a opção de solicitar o parcelamento da cobrança de forma 

antecipada, para que as parcelas sejam cobradas nas faturas dos meses 

subsequentes. 

 

Tal medida visa, prioritariamente, evitar o endividamento do consumidor, parte 

vulnerável na relação negocial, ao passo que poderá optar, uma única vez, no 

período de 12 meses, pelo parcelamento antes mesmo do vencimento da fatura, 

elidindo a incidência dos encargos moratórios. 

 

Atualmente, o parcelamento de débitos exige o anterior vencimento do valor a ser 

negociado, somente sendo possível negociar o débito total existente, bem como 

exigida uma entrada e o restante do débito dividido conforme condições vigentes.  

 

Por todo o exposto, submetemos à apreciação desta Casa o presente Projeto de Lei, 

contando, desde já, com indispensável apoio dos nobres pares. 
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