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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

PROJETO DE LEI Nº 184/2020 

AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 

EMENTA: Proíbe as Concessionarias que fornecem Água e Energia 

Elétrica de suspender o fornecimento de água e energia durante o período de 90 

(noventa) dias ou enquanto permanecer a situação de pandemia de covid-19. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 184/2020, de autoria do Exmo. Deputado 

Alexandre Xambinho, que visa a proibir as Concessionarias que fornecem Água e 

Energia Elétrica de suspender o fornecimento de água e energia durante o período 

de 90 (noventa) dias ou enquanto permanecer a situação de pandemia de covid-19, 

nos seguintes termos: 

Art. 1º - Fica proibida as concessionárias de água/esgoto e energia elétrica 
em atuação no Estado do Espírito Santo a suspender o fornecimento de 
água e energia elétrica durante o período de 90 (noventa) dias ou enquanto 
perdurar a situação de pandemia de COVID – 19 determinada pelo 
Decreto, que constitui Estado de Emergência em Saúde Pública no Espírito 
Santo, dos consumidores que por qualquer eventualidade não quitem as 
despesas de consumo.  

Art. 2º - Que a presente determinação atinge inclusive os débitos oriundos 
de consumo anterior ao período de decretação de pandemia pelo Decreto, 
que constitui Estado de Emergência em Saúde Pública no Espírito Santo.  

Art. 3º - Passada a situação de pandemia, as referidas concessionárias 
devem conceder condições de facilidade para a que os inadimplentes 
quitem os possíveis débitos existentes.  

Art. 4º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Na Justificativa (fl. 03), o autor argumenta: 

O CORONA VIRUS PANDEMIA GRAVE QUE VEM ASSOLANDO O 
PLANETA E QUE A PASSOS LARGOS VEM AUMENTANDO A CADA DIA 
NO PAIS E SEM UMA DATA ESPECIFICA SEGUNDO ESPECIALISTAS 
PARA QUE POSSA AMENIZAR SEUS EFEITOS, VEM CAUSANDO 
PÂNICO ENTRE AS PESSOAS E CONSEQUENTEMENTE IMPACTO NA 
ECONOMIA.  

SABENDO QUE UMA DAS FORMAS DE PREVENÇÃO É O 
ISOLAMENTO, E POR CONTA DISSO TODA A POPULAÇÃO SERÁ 
IMPACTADA, SEJA NO AMBITO DA SAÚDE PÚBLICA COMO NA PARTE 
ECONOMICA.  

CONSEQUENTEMENTE, POR CONTA DO ISOLAMENTO, CHEGA A SER 
INADIMISSIVEL E DESUMANO QUE EM UM MOMENTO COMO ESTE AS 
CONCESSIONARIAS EFETUEM O A INTERRUPÇÃO DE 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E O ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA.   

VISANDO ASSIM A DIMINUIÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO NESSE 
GRUPO QUE APRESENTO A PRESENTE PROPOSIÇÃO NO SENTIDO 
IMPEDIR O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELO PERIODO EM QUE PERMANECER A 
DECLARAÇÃO DE PANDEMIA DO COVID - 19 PELA ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE SAÚDE.   

PEÇO O APOIAMENTO AO PRESENTE PROJETO DE LEI DOS DEMAIS 
PARES DESTA CASA DE LEIS PARA A APROVAÇÃO DA PRESENTE 
MATÉRIA.   

 

O projeto foi protocolado no dia 19/03/2020 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 04/05/2020. 

Não consta, nos autos, até o presente momento, notícia da publicação da 

matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, medida que não pode ser dispensada, 

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

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, no despacho da 

fl. 07, proferiu o despacho denegatório, com fulcro no artigo 143, inciso VIII, do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), no qual inadmitiu a tramitação da 

proposição; entendendo, a priori, existir manifesta inconstitucionalidade. 

Em seguida, deferiu-se o pedido de recurso à Comissão de Constituição 

e Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do artigo 143, parágrafo único, do 

Regimento Interno. 
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Por fim, a propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Em outras palavras, esta primeira análise se limita a apontar a existência 

de eventuais vícios formais a macular o futuro ato normativo singularmente 

considerado, sem adentrar o seu conteúdo, em razão da inobservância dos 

pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

Relativamente à iniciativa da matéria, a Mesa Diretora proferiu o 

despacho denegatório, entendendo que o projeto afrontava a Constituição Estadual, 

no seu art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, que trata da iniciativa privativa do 

Governador de Estado para a apresentação de Projeto de Lei que disponha sobre 
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organização administrativa e atribuições de órgãos ou Secretarias de Estado. 

Confira, in verbis: 

Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, 
ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos 
nesta Constituição. 

Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre: 

(...) 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder 
Executivo; 

(...) 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos 
do Poder Executivo. 

 

A regra da Constituição Estadual, por sua vez, está em sintonia com a 

Constituição Federal, que prevê a iniciativa privativa do Presidente da República para 

deflagrar o processo legislativo de criação de órgãos e Ministérios (art. 61, § 1°, 

inciso II, alínea e, da CF), bem como possibilita a edição de decreto executivo 

autônomo para a organização administrativa (art. 84, inciso VI, alínea a, da CF). 

Contudo, a nosso ver, o projeto em apreço é formalmente inconstitucional; 

mas esbarra, primeiramente, na competência do Município, para prestar o serviço 

público de água, e da União, no que tange ao serviço de energia elétrica. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

Conforme acima relatado, o projeto em apreço tem por objetivo proibir as 

Concessionarias que fornecem Água e Energia Elétrica de suspender o 

fornecimento de água e energia durante o período de 90 (noventa) dias ou enquanto 

permanecer a situação de pandemia de covid-19. 
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No caso em apreço, a competência para tratar da política tarifária sobre o 

serviço de fornecimento de água é do Município, como dispõe o art. 30, inc. I e V, 

c/c art. 175 da Constituição Federal, os quais dispõem, in verbis: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

(...) 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

 

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. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem 
como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 
permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária; 

IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

 

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento já sedimentado no 

sentido de que o serviço público de abastecimento de água constitui serviço 

público de interesse local, a ensejar a competência municipal, nos termos do art. 

30, incisos I e V da Constituição Federal. 

No mesmo sentido, é a lição do professor Hely Lopes Meirelles: 

(...) as obras e serviços para fornecimento de água potável e 
eliminação de detritos sanitários domiciliares, incluindo a captação, 
condução, tratamento e despejo adequado, são atribuições precípuas 
do Município, como medidas de interesse da saúde pública em geral e dos 
usuários em particular. 

(...)  
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o interesse local se caracteriza pela predominância (e não pela 
exclusividade) do interesse para o Município em relação ao do Estado e da 
União.1 

(original sem destaque) 

 

Por outro lado, com relação ao serviço público de energia elétrica, a 

Constituição Federal atribuiu à União a competência para legislar sobre energia e 

também para prestar 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. Confira: 

Art. 21. Compete à União: 

(...) 

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão: 

(...) 

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;  

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 

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

(original sem destaque) 

 

E ainda, entende o Supremo Tribunal Federal que a competência para 

editar a lei de que trata o art. 175 da Constituição Federal, a qual deve dispor, 

dentre outras questões, da política tarifária do serviço público, é do próprio ente 

competente para a prestação do serviço, sendo, no caso em apreço, o Município e a 

União. Observe: 

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 

 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. Atualização de Márcio Schneider Reis e Edgard Neves da Silva. 15. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p . 134-135. 
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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 água. III - Ofensa aos arts. 
30, I, e 175, parágrafo único, da Constituição Federal. IV - Ação direta 
de inconstitucionalidade julgada procedente.2 (original sem destaque) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONCESSÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS - INVASÃO, PELO ESTADO-MEMBRO, DA 
ESFERA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS - 
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO NAS 
RELAÇÕES JURÍDICO-CONTRATUAIS ENTRE O PODER 
CONCEDENTE FEDERAL OU MUNICIPAL E AS EMPRESAS 
CONCESSIONÁRIAS - INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI 
ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA LICITAÇÃO E 
FORMALMENTE ESTIPULADAS EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS, SOB REGIME FEDERAL E MUNICIPAL - MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA. - 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.3 (original sem destaque) 

CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 12.635/07, DE SÃO PAULO. 
POSTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE 
REMOÇÃO GRATUITA PELAS CONCESSIONÁRIAS EM PROVEITO DE 
CONVENIÊNCIAS PESSOAIS DOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS. 
ENCARGOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS CONTRATOS 
DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA 
TESE DE USURPAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FEDERAIS PARA 
DISPOR SOBRE O TEMA. 1. Tendo em vista (a) a simplicidade da questão 
de direito sob exame; (b) a exaustividade das manifestações aportadas aos 
autos; e (c) a baixa utilidade da conversão do rito inicial adotado para o 
presente caso, a ação comporta julgamento imediato do mérito. Medida 

 
2 STF. ADI 2340, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2013, DJe-087 DIVULG 09-
05-2013 PUBLIC 10-05-2013. 

3 STF. ADI 2337 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2002, DJ 21-06-2002 PP-00096 
EMENT VOL-02074-01 PP-00152. 
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sufragada pelo Plenário em questão de ordem. 2. As competências para 
legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração 
do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, 
cabem privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII, “b”; 22, IV e 
175 da Constituição. Precedentes. 3. Ao criar, para as empresas que 
exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado de 
São Paulo, obrigação significativamente onerosa, a ser prestada em 
hipóteses de conteúdo vago (“que estejam causando transtornos ou 
impedimentos”) para o proveito de interesses individuais dos 
proprietários de terrenos, o art. 2º da Lei estadual 12.635/07 imiscuiu-
se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida entre 
o poder federal e as concessionárias. 4. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente.4 
(original sem destaque) 

Com efeito, apesar da louvável a iniciativa do ilustre Deputado Estadual, 

não há como deixar de anuir quanto à inconstitucionalidade formal de todo o projeto 

de lei em análise por vício de incompetência legislativa, ante a violação ao disposto 

no art. 30, incisos I e V, e art. 21, inciso XII, alínea b, e, art. 22, inciso IV, da 

Constituição Federal. 

Por fim, deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei, uma 

vez que não há outro vício de inconstitucionalidade a ser apontado e não é possível 

sugerir emenda visando sanear o vício de inconstitucionalidade, nos termos do 

parágrafo único, do art. 16, do Ato n. 964/2018. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL do Projeto de Lei n.º 184/2020, de autoria do Excelentíssimo Deputado 

Alexandre Xambinho, e, por conseguinte, pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO 

DENEGATÓRIO do Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, não 

devendo o projeto seguir sua regular tramitação nesta Casa de Leis, nos termos da 

fundamentação supra. 

 
4 STF. ADI 4925, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015. 
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É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 13 de maio de 2020. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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