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serviço público essencial notifique o consumidor 
em momento anterior para suspender o 
fornecimento.  
 

Sopesando-se os direitos do consumidor que se 
beneficia do serviço essencial, que são 
protegidos constitucionalmente, e, por outro 
lado, o direito de crédito da concessionária, vê-
se que este último é um bem de menor 
importância em relação ao primeiro, devido ao 
caráter de essencialidade daqueles serviços 
públicos. Importante frisar que, não ocorre, 
porém, exoneração do inadimplente da sua 
dívida, pois o que se protege é a continuidade 
do serviço público essencial.  
 

Face ao todo exposto e tendo em vista que, os 
serviços de fornecimento de energia elétrica e 
de água, devem ser prestados de forma 
contínua e ininterrupta, faz-se urgente a 
aprovação desta proposta, haja vista que, a 
consecução da cidadania e dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, II, III/CF) está ligada à 
continuidade destes serviços.  
 

No entanto, deve ficar claro que as empresas 
responsáveis pela prestação dos serviços 
essenciais têm sim, o direito de cobrar os 
valores que lhes são devidos; entretanto, o que 
não se pode condescender é que este exercício 
regular de direito seja realizado de forma 
arbitrária sem o uso dos meios legais 
disponíveis, pois o serviço público essencial tem 
a finalidade primária de servir o público e, 
apenas em segundo plano, o objetivo de 
produzir rendimentos financeiros para o 
fornecedor.  
 

Por esta razão, o corte por inadimplemento é 
ilegal, sendo nossa obrigação reprimir todos os 
abusos praticados contra os cidadãos, como se 
propõe neste Projeto de Lei, para o qual 
contamos com a aquiescência de todos os 
Parlamentares desta Casa Legislativa.  
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL VANDINHO LEITE 

 

PROJETO DE LEI Nº 207/2019 
 

 “Obriga as concessionárias 
prestadoras do serviço de 
fornecimento de energia elétrica 

do Estado do Espírito Santo, a 
disponibilizar na conta de 
energia informativo acerca da 
data de renovação da tarifa 
social de energia elétrica – 
TSEE”.  

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Nesta Lei estamos abrangendo os 
direitos do consumidor, que determina a 
necessidade de se demonstrar claramente às 
informações lançadas em faturas de cobrança.  
 
Art. 2º Fica determinada a obrigatoriedade das 
concessionárias prestadoras do serviço de 
fornecimento de energia elétrica do Estado do 
Espírito Santo, disponibilizar na conta de energia 
informativo acerca da data de renovação da 
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE.  
 
§ 1º O informativo de que trata o caput deste 
artigo deverá ser disponibilizado com 03 (três) 
meses de antecedência da data do vencimento 
do cadastro, e de forma reiterada nas faturas 
vincendas.  
 
§ 2º O informe de vencimento do cadastro de 
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, deverá 
ser escrito na fatura de energia elétrica em local 
de fácil visualização, em negrito e caixa alta.   
 
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

Vitória (ES), 21 de março de 2019.  
 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual - PSDB 

DARY PAGUNG 
Deputado Estadual 

DELEGADO LORENZO PAZOLINI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Este projeto de lei tem como objetivo 
determinar que as concessionárias de energia 
elétrica sejam obrigadas a disponibilizar na Identificador: 320035003600320035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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conta de energia, informativo acerca da data de 
renovação da tarifa social para os beneficiários 
da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE. 

 
A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é hoje a 
política pública de maior poder para mitigar o 
impacto do custo da conta de luz no orçamento 
doméstico de famílias Baixa Renda. Para as 
distribuidoras, as vantagens também são 
interessantes, pois assegura mensalmente uma 
fração do consumo de cada cliente aderente, 
atendendo assim a demandas relacionadas ao 
controle de inadimplência e retenção de 
consumidores na base regular, desincentivando 
o consumo clandestino (perdas não técnicas).  
 
No entanto, o que se percebe é uma grande 
área de oportunidade junto às distribuidoras e 
órgãos públicos vinculados às pastas de 
assistência social sobre as práticas para captura 
e manejo de consumidores dentro dessa 
política. As dificuldades vão desde a correta 
identificação das possibilidades legais de 
enquadramento dos domicílios na TSEE até a 
construção de redes de cooperação com os 
órgãos ligados às prefeituras para a 
incorporação de clientes ao NIS.  
 
Portanto, o que se busca com o presente é 
possibilitar ao cidadão capixaba de baixa renda 
o acesso rápido a informação que sua Tarifa 
social de Energia Elétrica está próxima do 
vencimento, fazendo com que o consumidor 
beneficiário, adote as medidas necessárias de 
renovação, evitando dessa forma, o aumento de 
sua fatura. Por esta razão, contamos com a 
aquiescência de todos os Parlamentares desta 
Casa Legislativa. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MESA DIRETORA 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21/2019 

 
Altera a Resolução nº 2.890, de 
23 de dezembro de 2010, 
dispondo sobre a função 
gratificada de Coordenação da 
Biblioteca Central.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 
 
Art. 1º A Resolução nº 2.890, de 23 de 
dezembro de 2010, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:  
 

“Anexo VI  
(...)  
II - (...)  
(...)  
26. (...)  
(...)  
26.4 QUALIFICAÇÃO: Biblioteconomista  
26.5 (...)  
(...)  
26.5.11 Gerir os contratos de assinaturas 
de periódicos;  
26.5.12 Desempenhar outras atividades 
correlatas.  
(...).” (NR)  

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 21 de 
março de 2019.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Resolução propõe a 
alteração da qualificação exigida para o 
exercício da função gratificada de Coordenação 
da Biblioteca Central da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo - ALES, bem como a 
inclusão de atribuição para a referida função.  
 

A Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro de 
2010, prevê como qualificação para a função em 
tela que o servidor seja Consultor Parlamentar 
Temático/ Biblioteconomista. Todavia, é sabido 
que o cargo de Consultor Parlamentar Temático, 
que antes era denominado de Analista 
Legislativo, não é mais subdividido, pela 
mencionada norma, por área de atuação. Dessa 
maneira, a qualificação para o exercício da 
função gratificada em tela encontra-se 
desatualizada, necessitando de alteração.  
 

Por esse motivo, e considerando as atribuições 
específicas da Coordenação da Biblioteca Identificador: 320035003600320035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


