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Projeto de Lei n.º: 316/2018  

Autor (a): Amaro Neto 

Assunto: Estabelece condições e prazos legais às concessionárias de serviços 

públicos, no Estado do Espírito Santo, para informações gerais ao consumidor e quanto 

às relações de consumo e dá outras providências. 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de estabelecer condições e prazos legais às concessionárias de serviços 

públicos, no Estado do Espírito Santo, para informações gerais ao consumidor e quanto 

às relações de consumo e dá outras providências. 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade do projeto de Lei nº 316/2018, entre eles pela imposição de 

obrigação à concessão realizada pelo próprio estado não prevista no contrato original. 

 

A matéria afeta ao projeto já é prevista ANEEL (AGÊNCIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA), por meio da Resolução nº 414 que estabelece o prazo mínimo de três 

dias de antecedência para o aviso prévio, em casos de reparos ou por questões de 

segurança e de quinze dias em caso de inadimplemento. Quanto ao prazo para 

religação ou restabelecimento dos serviços, está previsto: 

 

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes 

prazos, contados ininterruptamente: 

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área urbana; 

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; 

III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora 

localizada em área urbana; e 

IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora 

localizada em área rural. 
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§ 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora 

fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus 

para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da 

constatação, independentemente do momento em que esta ocorra, e 

creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. 

(grifamos). 

 

Uma vez que a União havia editado norma geral sobre o tema, não 

poderiam os Estados exercer a sua competência legislativa por não existir, naquele 

caso, lacuna a ser preenchida, conforme preceitua o art. 24, inc. V e seus § 1º, 2º, 3º e 

4º da CF. 

 

Assim, opino pelo ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico, pela 

inconstitucionalidade, nos seus fundamentos exarados. 

 

Vitória 12 de dezembro de 2018 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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