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DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 156/2018 à técnica legislativa, às normas gramaticais, 

ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 27.11.2015, e ao 

disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº 

107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao texto da matéria, que deverão 

ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

“PROJETO DE LEI Nº 156/2018 

 

Acrescenta o art. 2º-A à Lei nº 6.010, de 13 de 

dezembro de 1999, que torna obrigatória a 

inclusão de data nas comunicações dos SPCs do 

Estado. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º A Lei nº 6.010, de 13 de dezembro de 1999, passa a vigorar acrescida do art. 2º-A, com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 2º-A  Fica assegurado ao consumidor o direito de ser informado previamente, por 

escrito, sobre a inscrição de dívida de sua responsabilidade em bancos de dados de 

proteção ao crédito no Estado do Espírito Santo, mediante correspondência, na 

modalidade carta simples, dispensando-se qualquer tipo de comprovante de recebimento, 

para o endereço informado pelo consumidor ao credor. 

 

§ 1º A notificação que alude o caput deste artigo poderá ser realizada via e- mail, caso em 

que torna dispensável a remessa da correspondência. 

 

§ 2º As informações contidas nos bancos de dados de proteção ao crédito devem ser 

objetivas, claras e verdadeiras, não podendo conter informações negativas referentes a 

período superior a cinco anos.” 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 13 de junho de 2018. 

 

DEPUTADO GILSINHO LOPES 

  

Em 20 de junho de 2018. 

 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
Luciana/Ayres/Ernesta 
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