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PARECER TÉCNICO 
 
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 326/2019. 

AUTORA: Deputada Iriny Lopes. 

EMENTA: “Regulamenta a substituição de 

medidores de consumo de energia elétrica nas 

UC’s (Unidades de Consumo) em residências, 

pontos comerciais, industriais, entidades da 

sociedade civil, igrejas, sindicatos e afins.” 

 
- RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 326/2019, de autoria da senhora Deputada Iriny Lopes, 

objetiva dispor sobre os procedimentos, a serem adotados pelas empresas 

Concessionárias, referentes a substituição de medidores de consumo de energia 

elétrica nas UC’s (Unidades de Consumo); e, para tanto, dá outras providências 

correlatas. O referido projeto foi protocolizado no dia 07 de maio de 2019. Em 

seguida, a proposição foi lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 08 do 

mesmo mês e ano. 

 

Após, a proposição legislativa recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa, com o fim de elaboração do Parecer Técnico objetivando a sua 

análise, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 287, de 

14 de junho de 2004, combinado com o art. 121 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Em adendo, cabe grifar que os autos de tal projeto de lei não informam que 

ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

desta forma, destaca-se que este procedimento é regimental e não pode ser 

dispensado sob pena de invalidade do referido projeto por irregularidade formal 

insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 do Regimento Interno da augusta 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 
 

 

- FUNDAMENTO 

 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº 326/2019, de autoria da senhora 

Deputada Iriny Lopes, visa determinar que os medidores de energia elétrica das 

concessionárias, que fornecem energia elétrica no Estado do Espírito Santo, só 
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poderão ser substituídos com a prévia comunicação por parte da concessionária ao 

cliente e detentor da guarda do medidor no prazo mínimo de 15 (quinze) dias e 

com a ciência do guardador da unidade de consumo por manifestação escrita. 

Entretanto, prevê a pretensa normatização que caso o guardador não dê ciência ou 

dificulte a ciência da comunicação, poderá, no prazo de 60 (sessenta) dias, a 

concessionária, por meio de vizinhos, cientificar da necessidade da troca do 

medidor e, decorrido tal prazo, substituir o medidor. 

 

Continuando, a proposição legislativa em comento determina que não poderá a 

concessionária substituir o medidor e alegar violação de lacres, ou qualquer 

danificação ao medidor em substituição e tão pouco alegar perda de medição de 

energia e cobranças futuras; da mesma forma que tais violações deverão ser 

registradas no momento da troca que será feita com a presença do guardião dos 

medidores que assinará a comunicação do caso violado ou se oporá a ciência não 

assinando o registro. Por fim, dispensa prazo de vacatio legis. 

 

Com essa teleologia, a parlamentar autora do Projeto de Lei nº 326/2019 

vislumbrou instituir uma regulamentação para corrigir este ato injurídico praticado 

pela concessionária fornecedora de energia elétrica e trazer para a sua 

responsabilidade as inspeções corriqueiras das Unidades de Consumo para ver as 

reais situações de cada medidor e consequentemente corrigirem os danos que 

possam existir sem custo e sem consequências danosas aos guardadores das 

Unidades de Consumo de energia. Dita, ainda, a Justificativa: 

 
“Está sendo costumeira a substituição de medidores de consumo energia 

elétrica. Acontece que pelo menos três casos de substituição de 

medidores de consumo energia tiveram um relatório emitido pela 

empresa concessionária fornecedora de energia em que alega ter sido 

VIOLADO O MEDIDOR DE ENERGIA pelo guardador, sendo dois 

casos em Água Doce do Norte e um caso em Ponto Belo. 
 

Esta suposta violação sustentada pela concessionária produz os cálculos 

dos valores pagos e consequentemente dos valores não contabilizados por 

causa da suposta violação; os cálculos produzidos pela concessionária 

geram um processo administrativo em que o guardador da Unidade de 

Consumo é chamado a assinar a ciência do processo de cobrança dos 

valores remanescentes. 
 

Por serem leigos no assunto vários guardadores acabam por fazerem 

acordos de pagamentos dos valores, outros, acabam por ingressar com 

recursos no âmbito administrativo questionando o fato. 
 

Acontece que, a responsabilidade de troca do lacre, medidores, e fazer 

inspeção nas Unidades de Consumo de energia são de responsabilidade 
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das concessionárias. Alegar violação dos medidores, rompimentos de 

lacres sem a testemunha in loco do guardador da Unidade de Consumo é 

no mínimo ação de má fé por parte da concessionária.” 

 

Outrossim, a “mens legislatoris” que se destaca da Justificativa é relevante sob a 

ótica do interesse público, destarte, resta registrado o elevado grau de importância 

meritória do Projeto de Lei nº 326/2019. Entretanto, vislumbra-se da análise 

jurídica do projeto de lei ora em estudo a existência de antinomia com o 

ordenamento constitucional. 

 

Os comandos da proposição legislativa em apreço determinam procedimentos que 

implicam necessariamente em interferência indevida na esfera das relações 

jurídico-contratuais já estabelecidas entre as concessionárias e o Poder Público 

Federal. A análise jurídica tem que considerar que a medida pretendida pela 

proposição compreende ingerência nas cláusulas contratuais firmadas, pois 

impõem condições para a troca de medidores de consumo de energia elétrica nas 

UC’s (Unidades de Consumo) e para a responsabilidade com a detecção de 

rompimento de lacre, onde tais pretensos contextos normativos são inerentes ao 

fornecimento do próprio serviço de energia elétrica, além de gerar despesas – com 

notificações e diligências – para estas relações jurídicas já firmadas com as 

concessionárias e que não estão previstas nos respectivos contratos públicos. 

 

Desta forma, tendo como premissa este viés fático pretendido, cabe gizar que o 

ponto de divergência jurídica encontra-se no Princípio da Federação e na 

repartição constitucional de competências que tal axioma impõe, disso constata-se 

a ocorrência de gravame insanável frente à circunstância de que o Projeto de Lei 

nº 326/2019 é estadual e, em razão dessa condição, não poderia regulamentar 

matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja: a matéria 

referente à energia elétrica, observado que a forma de medição, a troca de medidor 

e a responsabilidade com lacre rompido enquadram-se neste contexto nuclear. 

Assim, dita a Constituição da República: 

 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
 

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 
 

(NEGRITOS E GRIFOS NOSSOS)   

 

Como se observa, a Constituição Federal gabaritou o “Sistema Federativo 

Brasileiro”, de forma que cada Ente-Federado passasse a ter, em regra, o seu 

próprio campo de competência administrativa e legislativa e, nesse norteamento 

constitucional, a disciplina legislativa destes serviços públicos pertence 
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privativamente a União. Vale dizer que só a lei federal (ou Resolução ANEEL) 

pode regulamentar o ponto integrante do conjunto geral de temas que compreende 

o serviço público de fornecimento de energia elétrica e que gera custeio para o 

mesmo, e só a União e suas concessionárias podem realizar o mencionado.  

 

Além do mais, considerando a espécie de Estado que conforma a República 

Federativa do Brasil (Estado composto por coordenação sob a espécie Federal) e a 

repartição de competências previstas na Constituição Federal de 1988, como se 

poderia imaginar que uma lei estadual pudesse regulamentar detalhes da 

realização, da organização e/ou de definição de procedimentos sobre a 

responsabilidade de lacre rompido e procedimento para a troca de medidor da 

prestação do serviço público federal de fornecimento de energia elétrica, que, 

inclusive, implica em obrigação onerosa que fica a cargo deste Ente federado ou 

de suas concessionárias? 

 

Juridicamente, não é possível imaginar a hipótese, porque seria a demonstração 

direta de uma inconstitucionalidade irreparável. Outrossim, somente lei federal 

(ou norma federal secundária) pode disciplinar qualquer circunstância da 

prestação do serviço público referentes a energia. Para afastar qualquer margem 

de dúvidas quanto a este entendimento, o Excelso Pretório brasileiro já se 

posicionou em diversos precedentes. Senão vejamos: 

 
“(...) as Leis fluminenses 3.915/2002 e 4.561/2005, ao obrigarem as 

concessionárias dos serviços de telefonia fixa, energia elétrica, água e 

gás a instalar medidores de consumo, intervêm na relação firmada 

entre a União e suas concessionárias, pelo que contrariam os arts. 21, 

XI e XII, b; e 22, IV, da Constituição da República.” (ADI 3.558, voto 

da Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 17-3-2011, Plenário, DJE de 

6-5-2011.)    (NEGRITOS E GRIFOS NOSSOS) 

 

O trilho exegético único permitido pelo STF é esse! Não é possível ao Ente 

Federado estadual tratar de serviço público federal – tanto os realizados 

diretamente pela União, quanto os realizados por suas concessionárias – e, no 

caso, a intelecção de serviço público compreende absolutamente “tudo”, até os 

procedimentos de troca de medidores. 

 

Se o Estado editasse lei regulando tal serviço público federal, isso seria uma grave 

inconstitucionalidade de interferência de ordem administrativa e legislativa na 

esfera de atuação da União. Vejamos mais uma vez a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal: 
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“Concessão de serviços públicos – Invasão, pelo Estado-membro, da 

esfera de competência da União e dos Municípios. (...) Os Estados-

membros – que não podem interferir na esfera das relações jurídico-

contratuais estabelecidas entre o poder concedente (quando este for a 

União Federal ou o Município) e as empresas concessionárias – 

também não dispõem de competência para modificar ou alterar as 

condições, que, previstas na licitação, acham-se formalmente 

estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União (energia 

elétrica – CF, art. 21, XII, b) e pelo Município (fornecimento de água – 

CF, art. 30, I e V), de um lado, com as concessionárias, de outro, 

notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão 

temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação dos serviços 

concedidos (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão federal, 

e serviços de esgoto e abastecimento de água, sob regime de concessão 

municipal), afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa relação 

jurídico-contratual de direito administrativo.” (ADI 2.337-MC, Rel. Min. 

Celso de Mello, julgamento em 20-2-2002, Plenário, DJ de 21-6-2002.) 

(NEGRITAMOS) 

 

Sedimentando o entendimento, resta confirmar que cabe exclusivamente a União 

realizar os serviços públicos de energia elétrica e a sua forma de prestação, 

cobrança e relação com as suas concessionárias. Assim, dita a Constituição da 

República: 

 
Art. 21. Compete à União: 
 

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão: 
 

a) ............................................... 
 

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento 

energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se 

situam os potenciais hidroenergéticos; 

 

Inclusive, cabe gizar que a normatividade federal para a instalação e/ou troca de 

medidores de energia elétrica já existe. Vejamos a Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL: 

 
Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, 

aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a 

distribuidora deve cientificá-lo quanto à: 

I – obrigatoriedade, quando couber, de: 

a) observância, na unidade consumidora, das normas e padrões 

disponibilizados pela distribuidora, assim como daquelas expedidas 
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pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser 

contrariamente à regulamentação da ANEEL; 

b) instalação, pelo interessado, quando exigido pela distribuidora, em 

locais apropriados de livre e fácil acesso, de caixas, quadros, painéis ou 

cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de 

medição e outros aparelhos da distribuidora necessários à medição de 

consumo de energia elétrica e demanda de potência, quando houver, e à 

proteção destas instalações; 

(...) 

II – necessidade eventual de: 

a) execução de obras, serviços nas redes, instalação de equipamentos da 

distribuidora ou do interessado, conforme a tensão de fornecimento e a 

carga instalada a ser atendida; 

b) construção, pelo interessado, em local de livre e fácil acesso, em 

condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança, de 

compartimento destinado, exclusivamente, à instalação de equipamentos 

de transformação e proteção da distribuidora ou do interessado, 

necessários ao atendimento das unidades consumidoras da edificação; 
 

(...) 
 

Art. 73. O medidor e demais equipamentos de medição devem ser 

fornecidos e instalados pela distribuidora, às suas expensas, exceto 

quando previsto o contrário em legislação específica. 

(...) 

§ 3º Fica a critério da distribuidora escolher os medidores, padrões 

de aferição e demais equipamentos de medição que julgar 

necessários, assim como sua substituição ou reprogramação, quando 

considerada conveniente ou necessária, observados os critérios 

estabelecidos na legislação metrológica aplicáveis a cada 

equipamento. 

§ 4º A substituição de equipamentos de medição deve ser comunicada 

ao consumidor, por meio de correspondência específica, quando da 

execução desse serviço, com informações referentes ao motivo da 

substituição e às leituras do medidor retirado e do instalado. 
 

(...) 
 

Art. 75. Os lacres instalados nos medidores e demais equipamentos de 

medição, caixas e cubículos somente podem ser rompidos por 

representante credenciado da distribuidora. 
 

(...) 
 

Art. 77. A verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados 

na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios 

estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar 

o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os 

equipamentos estejam instalados. 

(NEGRITOS E GRIFOS DE NOSSA AUTORIA) 
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Como se vê, a União já cumpriu o seu papel de regulamentar o tema frente a sua 

competência legislativa privativa, bem como, in casu, os precedentes 

jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal confirma ser incontestável a 

arguição de inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 326/2019. 

 

Avançando no estudo jurídico da proposição, é importante também gizar que não 

saneia a inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 326/2019 a alegação de que a 

matéria é multidisciplinar e, por causa disso, seria também correspondente à 

defesa do consumidor. E, com esse diapasão, a premissa, em tese, garantiria aos 

Estados-Membros a capacidade de concorrer legislativamente com a União, na 

tarefa de regulamentar a matéria sobre o dito serviço ou, mesmo, de adentrar na 

questão da competência municipal de definir procedimentos de cobrança da tarifa 

respectiva, tudo na conformidade da competência legislativa concorrente, prevista 

no dispositivo do artigo 24, inciso VIII, da Constituição Federal. 

 

Mas, infelizmente, a hipótese da concorrência legislativa entre a União e os 

Estados Membros para a matéria não prospera juridicamente para o Supremo 

Tribunal Federal. A exegese impressa pelo Excelso Pretório não permite a edição 

válida de lei estadual ou distrital com o fim correspondente ao do Projeto de Lei nº 

326/2019, com a justificativa de que o pretenso objeto legal normatizaria matéria 

afeta à Defesa do Consumidor. Para afastar qualquer dúvida sobre este topoi, mais 

uma vez, sedimenta o Supremo Tribunal Federal: 

 
“O sistema federativo instituído pela CF de 1988 torna inequívoco que 

cabe à União a competência legislativa e administrativa para a 

disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e 

energia elétrica (CF, arts. 21, XI e XII, b, e 22, IV). A Lei 3.449/2004 

do Distrito Federal, ao proibir a cobrança da tarifa de assinatura básica 

‘pelas concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, gás, TV a 

cabo e telefonia no Distrito Federal’ (art. 1º, caput), incorreu em 

inconstitucionalidade formal, porquanto necessariamente inserida a 

fixação da ‘política tarifária’ no âmbito de poderes inerentes à 

titularidade de determinado serviço público, como prevê o art. 175, 

parágrafo único, III, da Constituição, elemento indispensável para a 

preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 

e, por consequência, da manutenção do próprio sistema de prestação da 

atividade. Inexiste, in casu, suposto respaldo para o diploma 

impugnado na competência concorrente dos Estados-membros para 

dispor sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V e VII), cuja 

interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia da 

referida regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, da 
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CF, descabendo, ademais, a aproximação entre as figuras do 

consumidor e do usuário de serviços públicos, já que o regime 

jurídico deste último, além de informado pela lógica da solidariedade 

social (CF, art. 3º, I), encontra sede específica na cláusula ‘direitos 

dos usuários’ prevista no art. 175, parágrafo único, II, da 

Constituição. Ofende a denominada reserva de administração, 

decorrência do conteúdo nuclear do princípio da separação de poderes 

(CF, art. 2º), a proibição de cobrança de tarifa de assinatura básica no que 

concerne aos serviços de água e gás, em grande medida submetidos 

também à incidência de leis federais (CF, art. 22, IV), mormente quando 

constante de ato normativo emanado do Poder Legislativo fruto de 

iniciativa parlamentar, porquanto supressora da margem de apreciação do 

chefe do Poder Executivo Distrital na condução da administração 

pública, no que se inclui a formulação da política pública remuneratória 

do serviço público.” (ADI 3.343, Rel. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgamento 

em 1º-9-2011, Plenário, DJE de 22-11-2011.) 

 

“A Lei distrital 4.116/2008 proíbe as empresas de telecomunicações de 

cobrarem taxas para a instalação do segundo ponto de acesso à internet. 

O art. 21, XI, da Constituição da República estabelece que compete à 

União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços de telecomunicações, enquanto o art. 22, IV, da 

Constituição da República dispõe ser da competência privativa da União 

legislar sobre telecomunicações. Ainda que ao argumento de defesa do 

consumidor, não pode lei distrital impor a uma concessionária 

federal novas obrigações não antes previstas no contrato por ela 

firmado com a União.” (ADI 4.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, 

julgamento em 25-11-2010, Plenário, DJE de 14-12-2010.) 
 

(TODOS OS NEGRITOS E GRIFOS DE NOSSA AUTORIA) 

 

Ora, a diretriz dada pelo Excelso Pretório conforma não ser possível juridicamente 

arguir a constitucionalidade do Projeto de Lei nº 326/2019. Outrossim, o artigo 

175 da Constituição da República e a Lei nº 8.987/1995 regulam as concessões de 

serviço público e, com este mister normativo, impõem regras rígidas para as 

condições da relação contratual entre o Poder Concedente (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) e os Concessionários, de modo que não ocorra 

descompasso entre a tarifa/pedágio (preço público) cobrada e a obrigação de 

manter o serviço adequado em favor dos próprios usuários. Ou seja, impor - 

incidentalmente a execução contratual – despesa não prevista no contrato implica 

em desequilíbrio da relação e um risco para a qualidade do próprio serviço, e isso 

e vedado pela ordem constitucional. 

 

E é exatamente neste ponto que o Projeto de Lei nº 326/2019 se torna 

irremediavelmente inconstitucional, pois prevê a realização de notificações e 
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diligências que geram demora e despesa que não são previstas no contrato de 

concessão firmado com as empresas concessionárias dos serviços públicos 

apontados, inclusive, data vênia, criando condições antagônicas a normatização 

federal. Ao assim proceder, o projeto de lei ora em estudo acaba por promover 

ingerência indevida nas condições estipuladas em contrato de concessão de 

serviços públicos. Para não dar margens a dúvidas no que tange a esta conclusão, 

cabe trazer precedentes do Supremo Tribunal Federal: 

 
“Lei estadual, máxime quando diz respeito à concessão de serviço 

público federal e municipal, como ocorre no caso, não pode alterar as 

condições da relação contratual entre o poder concedente e os 

concessionários sem causar descompasso entre a tarifa e a obrigação 

de manter serviço adequado em favor dos usuários.” (ADI 2.299-MC, 

Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 28-3-2001, Plenário, DJ de 29-

8-2003.)    (NEGRITOS E GRIFOS DE MINHA AUTORIA) 

 

In contest, a proposição legislativa impõe interferência tanto na competência 

legislativa privativa da União, quanto nas relações jurídico-contratuais firmados 

pela União, de modo que promoverá um desequilíbrio entre o serviço prestado e o 

preço público estipulado. 

  

Sendo desta forma, perante a análise jurídica enfatizada, verificam-se do 

diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a pretensa normatividade da 

proposição legislativa traz antinomia com os preceitos constitucionais apontados, 

tanto da Constituição Federal, quanto da Constituição Estadual, desta maneira, 

restou a mesma ser gravada como formal e materialmente inconstitucional. E, por 

tal gravame estar permeado em seu objeto normativo, não há como propor emenda 

que promova saneamento destas inconstitucionalidades. 

 

Em conclusão final, o Projeto de Lei nº 326/2019, de autoria da senhora Deputada 

Iriny Lopes, é formal e materialmente inconstitucional. Destarte, propomos o 

seguinte dispositivo: 

 

 

- DISPOSITIVO 

 

EX POSITIS, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 

326/2019, de autoria da senhora Deputada Iriny Lopes. 

 

É o nosso entendimento. 
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Vitória, 20 de maio de 2019. 
 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 
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