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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INF0RMAcA0 IEviA

INF0RMAçA0 PREVIA No 76/97

1- OBJETO
Proj eto de Lei n° 1.443/97, de autoria do Deputado Marcos Helênio,

que assegura ao consumidor o direito de opcao quanto ao dia de vencimento das contas
mensais dos serviços püblicos, publicado no "DiIrio do Legislativo" de 10/10/97.

2- PONTOS DE ATENCAO
2.1 - 0 projeto visa a assegurar ao consumidor do servico piiblico

prestado mediante remuneracao o direito de escoiha da data de vencimento da conta de
consumo.

Segundo a proposta, torna-se urn direito do consumidor a prerrogativa
de pagarnento das contas anteriormente referidas ate o dëcimo dia posterior a data do
seu vencimento, sern a incidência de multa ou juros de mora.

De acordo corn os termos do projeto, pretende-se oferecer urna
garantia, pela via legal, de tratarnento privilegiado para o consumidor pobre, por meio
do pagamento de tarifas subsidiadas.

2.2 - Os servicos a que se refere a proposicao são prestados,
principalmente, pelas empresas estatais (sociedades de economia mista e empresas
piIblicas), entidades da administracao indireta do Estado, que operam em consonãncia
corn os preceitos constantes da legislacao especIfica que disciplina as concessOes e
permissOes de servicos pIblicos no ârnbito do Estado de Minas Gerais.

2.3 - Vale lembrar que o fornecirnento de energia elétrica, embora
efetivado por entidade pertencente a adrninislracao indireta do Estado, tern como poder
concedente a União.

Desse modo, a concessionária sujeita-se, no desempenho das suas
atividades, a diversas orientacOes e normas ernanadas do governo federal.

2.4 - Propostas similares a que ora tramita na Assernbléia Legislativa
tern sido formuladas, nos tultimos anos, por iniciativa parlamentar.

Muitas dessas propostas chegararn a ser aprovadas, deparando,
contudo, corn o veto oposto pelo Chefe do Poder Executivo, sob os mais variados
argumentos. Entre esses, cabe destacar a dificuldade operacional para que se
estabelecam datas diferenciadas de vencimento das contas de consumo, corno também a
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perspectiva de uma quebra do fluxo de caixa das empresas prestadoras dos servicos
piiblicos, que dependem da arrecadaçao, no decorrer do mes, para custeio dos servicos.

Também tern sido utilizada, como argumento para impossibilitar a
implementacao das medidas pretendidas, a dificuldade corn a forrnulaçAo da leitura
relativa ao consumo mensal, jl que, certamente, muitos consumidores deverão optar
pelo vencimento em data posterior ao dia em que percebem os seus vencimentos,
proventos ou salários.

3- GLOSSARIO
3.1 - Administracao direta: tambérn chamada de administracAo

centralizada, compreende o conjunto de Orgaos integrantes da estrutura administrativa
do Estado, desprovidos de personalidade jurfdica e sujeitos a uma relacao de hierarquia.

3.2 - Administracao indireta: também denominada administracao
desceniralizada, compreende as entidades dotadas de personalidade jurIdica prdpria, de
autonomia administrativa e financeira, criadas pelo Estado para a execucao de
determinadas atividades e sujeitas a urn controle de fmalidade por parte da
administraçao direta. No Estado de Minas Gerais, a administraçao indireta compreende
as autarquias, as fundaçOes piiblicas, as sociedades de economia mista, as empresas
püblicas e as demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do
Estado (art. 14, § 1 0 , da Constituiçao do Estado).

3.3 - Consumidor: De acordo corn o art. 2 0 da Lei no 8.078, de
1990, que contëm o COdigo de Defesa do Consumidor, considera-se consurnidor "a
pessoa Mica ou jurfdica que adquire ou utiliza produto ou servico como destinathio
final".

3.4 - Empresa pdblica: Pessoa juridica de direito privado crada por
lei para a prestacao de serviço pUblico ou para a exploracao de atividade econômica,
constituIda de capital que provém integralmente do poder piiblico, dotada de autonomia
administrativa e fmanceira, podendo revestir qualquer forma juridica prevista na
legislaçao comercial.

3.4 - Sociedade de economia mista: pessoa jurIdica de direito privado
criada por lei para a prestacão de servico püblico ou para a exploracao de atividade
empresarial, dotada de autonomia adrninistrativa e financeira, constituIda sob a forma
de sociedade anOnima, mediante a conjugacäo dos capitais pIb1ico e particular, desde
que o poder piiblico detenha o controle acioMrio.

OBS.: No ârnbito do Estado de Minas Gerais, as empresas püblicas e
as sociedades de econornia mista sO podem ser criadas para a prestacao de servico
ptIblico, conforme estabelece o art. 14, § 6 0 , da Carta PolItica mineira.
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4- TRAMITAçAO
0 projeto tramita em dois turnos e deve ser apreciado pelas ConiissOes

de Constituicao e Justiça, de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira e
Orcamentária.

Data da elaboracao: 20/11/97.
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