
 
 

 
 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 198/2019 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 198/2019 

 

Veda a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica sem aviso prévio ao consumidor, e dá 

outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica vedada às empresas concessionárias dos serviços de energia elétrica a suspensão 

do fornecimento de seus serviços por falta de pagamento, sem aviso prévio ao consumidor. 

 

Art. 2º As empresas mencionadas no art. 1º somente poderão efetuar a suspensão de seus 

serviços, em razão do não pagamento das tarifas a eles relativas, em caso de atraso de 60 

(sessenta) dias no pagamento de uma fatura, desde que existam duas faturas vencidas. 

 

Parágrafo único. A comunicação da suspensão dos serviços, a que se refere o caput deste 

artigo, deverá ser efetuada com 30 (trinta) dias de antecedência e será realizada por meio de 

carta com aviso de recebimento ao consumidor, na qual ser-lhe-á informada a possibilidade de 

interrupção na prestação dos serviços devido ao não pagamento das tarifas. 

 

Art. 3º Fica proibida a efetuação do corte no fornecimento de energia elétrica dos usuários 

pelas empresas do Estado ou por terceiros, prestadores de serviço contratados ou autorizados 

pelos mesmos, devido a suposto atraso no pagamento das tarifas, no decorrer do último dia 

útil da semana, para efeito de serviços bancários. 

 

Art. 4º A suspensão dos serviços referidos nesta Lei, respeitado o aviso prévio ao 

consumidor, somente poderá ser efetuada na presença de um cidadão residente no domicílio. 

 

Art. 5º No caso de suspensão indevida dos serviços de energia elétrica, as empresas 

concessionárias pagarão uma multa de 10 (dez) Valores de Referência do Tesouro Estadual – 

VRTEs, ou índice equivalente que venha a substituí-lo, sendo obrigada a efetuar a religação 

no prazo máximo de 6 (seis) horas, sem prejuízo da reparação civil por eventuais danos morais 

e materiais. 
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§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, a suspensão será considerada indevida quando 

se constatar o pagamento da fatura no prazo de até 5 (cinco) dias anteriores ao corte desses 

serviços. 

 

§ 2º Não se considera como descontinuidade dos serviços prestados pelas empresas 

mencionadas no caput deste artigo a sua interrupção em situação de emergência, ou após 

aviso prévio, quando por inadimplemento da obrigação do consumidor, considerado o 

interesse da coletividade e por razões de ordem técnica e/ou de segurança de suas instalações. 

 

Art. 6º O órgão estadual de Defesa do Consumidor atuará cobrando o efetivo cumprimento 

das disposições contidas nesta Lei, bem como a reparação dos danos causados. 

 

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

 

Sala das Sessões, 13 de março de 2019. 

 

 

VANDINHO LEITE 

Deputado estadual 

 

 

 

Em 27 de março de 2019.   

 

 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
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