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REQUERIMENTO Nº __________/2023. 
 
 
EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
 
O Deputado Vandinho Leite e demais deputados abaixo assinados, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, previstas no artigo 17, inciso XXXIV e § 2º da 
Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009 do Regimento Interno, requerem a V. 
Exa a formação de um grupo parlamentar de caráter suprapartidário, denominado 
FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS CONSUMIDORES DE ENERGIA 
ELÉTRICA, MECÂNICA, SOLAR FOTOVOLTAICA, ELÉTRICA, QUÍMICA, 
ATÔMICA E CINÉTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, com o objetivo 
precípuo de criar mecanismos e ações de fiscalização, possibilitando ao usuário 
do serviço o equilíbrio na relação contratual, para que assim, não seja alvo de 
obrigação desproporcional e abusiva, em ferimento aos princípios da boa fé e do 
equilíbrio das partes nas relações de consumo. 
 

Sala das sessões, 06 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual 

 
 

___________________________                 __________________________ 

___________________________                 __________________________ 

___________________________                 __________________________ 

___________________________                 __________________________ 

___________________________                 __________________________ 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
Não há dúvidas de que as partes dos contratos de energia, ou seja, 
concessionária e usuário, amoldam-se aos conceitos de “fornecedor” e 
“consumidor” estampados pelo código do consumidor. Isso porque os usuários de 
serviços públicos, no caso, de energia elétrica, podem e devem ser considerados 
“consumidores” de serviços, uma vez que utilizam os serviços públicos como 
destinatários finais (art. 2°, caput, do cdc). Já as concessionárias que prestam 
serviços públicos, especificamente fornecimento de energia elétrica, enquadram-
se no conceito de “fornecedor”, visto que distribuem e comercializam serviços a 
um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante 
remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a 
atividade, inclusive, voltada ao lucro. Assim, tem-se que a relação existente entre 
as partes configura, de fato, relação de consumo. Portanto, a exigência de 
prestação de serviço público adequado e eficaz está prevista no art. 6° do código 
de defesa do consumidor. Eficiência é a ideia de que o serviço deve ser prestado 
de forma que atinja a finalidade para qual é destinado, no entanto, não basta ser 
adequado, nem está à disposição das pessoas, é preciso que seja realmente 
eficiente. Quanto às concessionárias, que são as prestadoras do fornecimento de 
energia elétrica, essas aderem também às normas do código de defesa do 
consumidor. Segundo o art. 95 da resolução 456/2000 da aneel: a concessionária 
é responsável pela prestação de serviço público adequado a todos os 
consumidores, satisfazendo as condições de regularidade, generalidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, modicidade das tarifas e cortesia 
no atendimento, assim como prestando informações para a defesa de interesses 
individuais e coletivos”. O código de defesa do consumidor é ainda mais específico 
quanto às concessionárias, no seu artigo 22: “art. 22. Os órgãos públicos, por si ou 
suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, 
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 
descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as 
pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na 
forma prevista neste código”. Logo, de forma geral a conclusão é que: “o serviço 
público só é eficiente se for adequado” (nunes, 2009, p. 105), respeitando as 
condições acima apontadas. A eficiência relativa a serviço público é exigida pelo 
código de defesa do consumidor e sua observação atende a outros princípios que 
decorrem dele. Segundo hely lopes meirelles: “é o mais moderno princípio da 
função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com 
legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público” (nunes, 2009, p. 
104). Isso significa dar aos consumidores não apenas a prestação do serviço, mas 
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dar o direito de que estes tenham a satisfação de recebê-lo sem vícios, 
transtornos ou imperfeições. Portanto, sob essa ótica que a frente parlamentar 
frente parlamentar em defesa dos consumidores de energia elétrica, 
mecânica, solar fotovoltaica, elétrica, química, atômica e cinética do estado 
do espirito santo, buscará a implementação de mecanismos e ações de 
fiscalização, com o objetivo de fazer incidir os princípios que funcionam como 
instrumentos de proteção ao consumidor, dentre eles encontramos o princípio da 
dignidade da pessoa humana, da eficiência, da proibição de práticas abusivas, da 
vulnerabilidade e hipossuficiência, obrigando a concessionária e outras no espirito 
santo a não praticar abusividades e garantir a prestação eficiente do serviços 
público essencial, que é o fornecimento de energia. 
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