
 

 

 
 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 354/2019 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 354/2019 

 

Dispõe sobre a responsabilidade por dano na 

prestação indevida de serviços de telefonia 

móvel e fixa no Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º As empresas de telefonia móvel e fixa que atuam no Estado do Espírito Santo são 

responsáveis pelos danos causados ao consumidor, decorrentes do oferecimento ou da 

prestação indevida de seus serviços. 

 

Parágrafo único. Serviços oferecidos ou prestados indevidamente são aqueles que causam 

danos ao consumidor, originados ou fornecidos pelas empresas tratadas nesta Lei, sem a 

devida comprovação de uso, sem prévia solicitação ou autorização do usuário, ou ainda, 

diferentemente do ajustado entre as partes, ainda que sejam serviços gratuitos. 

 

Art. 2º As empresas prestadoras de serviços de telefonia móvel e fixa, tratadas nesta Lei, 

poderão fornecer seus serviços de qualquer espécie individualmente a cada usuário, somente 

mediante prévia e específica solicitação e autorização deste, e conforme ajustes entre as 

partes. 

 

Art. 3º Os serviços de caixa postal, chamada em espera, identificador de chamadas, 

conferência, siga-me, em todas as suas formas e modalidades, ou ainda, qualquer outra 

espécie de serviço prestado pelas empresas tratadas nesta Lei, caso não sejam gratuitos, 

somente poderão ser cobrados com o prévio e devido conhecimento de seus usuários, e desde 

que os mesmos, efetiva e comprovadamente, tenham feito uso de tais serviços. 

 

Art. 4º As empresas prestadoras de serviços de telefonia móvel e fixa que atuam no Estado do 

Espírito Santo responderão pelo descumprimento desta Lei, nos termos da legislação em 

vigor. 

 

Parágrafo único. Por cada oferecimento ou prestação indevida de seus serviços, as empresas 

tratadas nesta Lei pagarão multas equivalentes a 500 (quinhentos) Valores de Referência do 

Tesouro Estadual – VRTEs, dobradas em caso de reincidência. 
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 17 de maio de 2019. 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 

 

 

 

Em 22 de maio de 2019. 

 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Léia/Ayres/Ernesta 

ETL nº 272/2019 
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