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Projeto de Lei n.º: 326/2019  

Autor (a): Deputada Iriny Lopes 

Assunto: 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. 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

A deputada proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de regulamentar 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. 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade, por infringência ao preceito contido no artigo 22, inciso IV da 

Constituição Federal. 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

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

(NEGRITOS E GRIFOS NOSSOS) 

 

Inclusive, cabe registrar que já é objeto de regulamentação pela União 

(ANEEL) a comunicação da substituição 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 pelos 
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órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser 

contrariamente à regulamentação da ANEEL; 

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. 

 

Logo, a União já cumpriu o seu papel de regulamentar o tema frente a 

sua competência legislativa privativa. 

 

Assim Por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro 

o ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, nos termos dos seus fundamentos 

exarados. 

 

Vitória, 21 de maio de 2019. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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