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I - RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 14/2018, de autoria do Deputado 

Estadual Sandro Locutor, que tem por finalidade Dispõe sobre a proibição da 

suspensão do fornecimento de serviços essenciais sem aviso prévio ao 

consumidor e dá outras providências: 

A matéria foi protocolada no dia 29.01.2018 e lida no expediente 

da sessão ordinária do dia 06.02.2018. Não consta, nos autos, até o presente 

momento, evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – 

DPL. Ressalta-se, porém, que a mesma não prescinde de publicação, nos 

termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009). 

A Diretoria de Redação ofereceu estudo de técnica legislativa à fl. 07 dos 

autos. 

Em apertada síntese, são estas as questões de fato e de direito 

com suporte nas quais passo a emitir o presente parecer, de acordo com o 

artigo 41, inciso I, do Regimento Interno. 

 

É o relatório. 
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II – PARECER DO RELATOR 

A- DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo 

de vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo 

de sua elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade 

incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância 

da competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário 

verificar, aqui, se a competência para elaboração do Projeto de Lei é da 

União, do Estado ou de Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da 

República, desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

verbis: 

Os Estados-membros organizam-se e regem-se pelas 
Constituições e leis que adotarem (CF, art. 25), submetendo-
se, no entanto, quanto ao exercício dessa prerrogativa 
institucional (essencialmente limitada em sua extensão), aos 
condicionamentos normativos impostos pela Constituição 
Federal, pois é nesta que reside o núcleo de emanação (e de 
restrição) que informa e dá substância ao poder constituinte 
decorrente que a Lei Fundamental da República confere a 
essas unidades regionais da Federação. Doutrina. 
Precedentes

3
.  

 

                                                 
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta 
Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
3 Supremo Tribunal Federal - ADI 507 / AM - AMAZONAS - Relator: Min. CELSO DE MELLO - Data do Julgamento: 
Julgamento: 14/02/1996 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Data da publicação: DJ 08-08-2003 PP-00085. 
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A presente proposição objetiva dispor sobre a proibição da 

suspensão do fornecimento de serviços essenciais sem aviso prévio ao 

consumidor e dá outras providências. Com a finalidade imediata de proteção 

ao consumidor, a matéria acaba por abranger, mediatamente, sobre 

fornecimento de energia elétrica e de água.  

A interrupção do fornecimento de água e energia elétrica, serviços 

públicos essenciais, por inadimplemento, gerou e continua gerando 

controvérsias na doutrina e na jurisprudência. A jurisprudência do STJ há 

muito vem oscilando, em momentos impedindo o corte e em outros o 

permitindo.  

As teses apresentadas por ambas as correntes, tanto a que 

defende o corte do fornecimento do serviço essencial, como a que o proíbe 

veementemente, possuem fundamentos importantes. Para os que admitem o 

corte do serviço essencial, o interesse coletivo, neste caso, se sobrepõem 

aos interesses individuais do consumidor inadimplente, pois o custo seria 

socializado e a qualidade do serviço cairia, frente à falta de recursos para 

investimentos de melhoria.  

Na esfera oposta, considerando a fundamentalidade do serviço de 

água energia elétrica na promoção da personalidade da pessoa humana, 

baseado, portanto na dignidade da pessoa humana, no mínimo existencial 

para uma existência digna, o fornecimento do serviço não pode ser 

interrompido. Neste caso, haveria o direito fundamental ao mínimo existencial 

que deveria ser amparado, inclusive nas relações de consumo caracterizadas 

pelo fornecimento de serviços públicos. Esta parece ser a solução mais 

adequada para o problema em questão, pois a ordem jurídica atual, centrada 

na pessoa humana e na promoção da personalidade visa a tutelar as 

necessidades essenciais do ser humano inclusive frente a interesses 

meramente patrimoniais.  
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Contudo, antes dos aspectos materiais acima mencionados, faz-se 

necessário analisar aqui as questões formais, ou seja, verificar a competência 

legislativa e/ou possíveis vícios de iniciativa para legislar sobre a matéria. 

Analisemos separadamente cada um dos dois temas, quais sejam, 

fornecimento de energia e de água. 

A competência para legislar sobre energia é privativa da União, 

conforme estabelece o art. 22, IV da CRFB/1988, verbis: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 

 

A matéria já foi objeto de normatização pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL, através da Resolução Normativa no. 414/2010, 

onde são abordadas as condições para a suspensão do serviço por 

inadimplemento do consumidor, verbis: 

Art. 118. (...) 
(...)  
§ 2º As parcelas, com a devida especificação, podem ser incluídas 
nas faturas de energia elétrica subsequentes, resguardada a 
possibilidade de suspensão do fornecimento nos casos de seu 
inadimplemento. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 
03.04.2012) 
 
Art. 140. (...) 
(...) 
§ 3

o
 Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, 

observado o disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção:  
(...) 
II – após prévia notificação, por razões de ordem técnica ou de 
segurança em instalações de unidade consumidora, ou pelo 
inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da 
coletividade.  
 
Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da 
notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:  
I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço 
público de distribuição de energia elétrica;  
II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102;  
III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou  
IV – inadimplemento que determine o desligamento do 
consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. 
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)  
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V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da 
distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao 
consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço 
público de energia elétrica; (Incluído pela REN ANEEL 418, de 
23.11.2010) 
 
Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à 
unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a 
distribuidora deve observar as seguintes condições:  
I – a notificação seja escrita, específica e com entrega 
comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na 
fatura, com antecedência mínima de: (Redação dada pela REN 
ANEEL 479, de 03.04.2012)  
(...) 
b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento. 

 

Em relação aos serviços de abastecimento de água, tem-se que a 

competência é municipal por interesse predominantemente local, conforme 

art. 30, I4 e decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI no. 2.340/SC, entre 

outros.  

Sobre a competência municipal sobre os serviços de 

abastecimento de água, ementa do STF: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DE SANTA 
CATARINA. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. LEI 
ESTADUAL QUE OBRIGA O SEU FORNECIMENTO POR 
MEIO DE CAMINHÕES-PIPA, POR EMPRESA 
CONCESSIONÁRIA DA QUAL O ESTADO DETÉM O 
CONTROLE ACIONÁRIO. DIPLOMA LEGAL QUE TAMBÉM 
ESTABELECE ISENÇÃO TARIFÁRIA EM FAVOR DO 
USUÁRIO DOS SERVIÇOS. INADMISSIBILIDADE. 
INVASÃO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DOS 
MUNICÍPIOS, PELO ESTADO-MEMBRO. INTERFERÊNCIA 
NAS RELAÇÕES ENTRE O PODER CONCEDENTE E A 
EMPRESA CONCESSIONÁRIA. INVIABILIDADE DA 
ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES 
PREVISTAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO LOCAL. AÇÃO JULGADA 
PROCEDENTE. I - Os Estados-membros não podem 
interferir na esfera das relações jurídico-contratuais 
estabelecidas entre o poder concedente local e a empresa 
concessionária, ainda que esta esteja sob o controle 
acionário daquele. II - Impossibilidade de alteração, por lei 
estadual, das condições que se acham formalmente 
estipuladas em contrato de concessão de distribuição de 

                                                 
4 Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
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água. III - Ofensa aos arts. 30, I, e 175, parágrafo único, 
da Constituição Federal. IV - Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 2340/SC, 
relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento 06.03.2013, 
órgão julgador Tribunal Pleno, publicação 10.05.2013) 

 

Como os serviços de fornecimento de energia elétrica e de água 

se tratam de serviços públicos, prestados sob o regime de concessão ou 

permissão, destaca-se também a impossibilidade de o ente estadual legislar 

sobre a matéria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no 

sentido de que lei estadual não pode, mormente quando se trata de serviço 

público federal ou municipal, alterar as condições da relação contratual entre 

o poder concedente e os concessionários, sob pena de alterar as condições 

contratuais previstas na licitação exigida pelo “caput” do artigo 1755 da 

Constituição Federal, bem como incursionar sobre tema reservado à União 

ou a município (ADIs nº 2.615/SC, nº 3.533/DF, nº 3.729-3/SP, MC nº 

4.401/MG). 

Diante de todo o exposto, resta evidente que não pode o Estado 

do Espírito Santo exercer competência legislativa para tratar da matéria alvo 

do Projeto de Lei no. 14/2018, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade 

por vício de competência, conforme art. 22, IV  e 30, I da CRFB/1988. 

Apesar de os obstáculos acimas serem suficientes e insanáveis, 

cabe mencionar, ainda, a questão da afronta ao princípio constitucional da 

separação dos poderes (art. 2º. da CRFB/1988 e art. 17 da CE/1989) e ao 

art. 61, § 1º, II, e da CRFB/1988 e, por simetria, ao art. 63, parágrafo único, III 

e VI da CE/1989. Ou seja, ainda que a competência legislativa para tratar da 

matéria fosse estadual, estar-se-ia diante de tema cuja iniciativa seria 

privativa do Chefe do Poder Executivo. 

Assim, em que pese o nobre intuito do legislador em promover e 

aumentar a proteção aos consumidores de serviços de fornecimento de água 

                                                 
5
 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 

licitação, a prestação de serviços públicos. 
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e energia elétrica, conclui-se pela inconstitucionalidade formal do Projeto de 

Lei no. 14/2018. 

Assim, após, a análise de todo o projeto, verifica-se a flagrante 

inconstitucionalidade da matéria. Deixa-se, portanto, de mencionar os demais 

aspectos da presente proposição, nos termos do art.9, §5º do Ato nº 

2517/2008 (alterado pelo Ato nº 1.886/2015). 

 

Por todo o exposto, sugerimos aos Membros desta douta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº              /2018 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 

PÚBLICO E REDAÇÃO pela inconstitucionalidade formal do Projeto de 

Lei n.º 14/2018, de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Doutor 

Sandro Locutor. 

 

Plenário Rui Barbosa, em        de                         de 2018. 

 

_______________________________________PRESIDENTE 

_________________________________________RELATOR 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 
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