
   

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO — ACRE 
Comissões Técnicas 

DESPACHO 

Consoante dispõe o artigo 63 do Regimento Interno, reservo-me a 

relatoria do Projeto de Lei n°25/2019. 

Rio Branco/AC,  09 / 0 	de 2019. 

eador Rodrigo Forneck 

Presidente da CCJRF 

'Valorize a vida, não use drogas" 
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
COMISSÕES TÉCNICAS 

PARECER N2  24/2019/CCJRF e CUITT 

Autoria: Vereador N. Lima 

Relatoria: Vereador Rodrigo Forneck 

I - RELATÓRIO 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL conjuntamente 

com a COMISSÃO DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA, TRÂNSITO E TRANSPORTES 

apreciam o Projeto de Lei n9 25/2019, de iniciativa do Vereador N. Lima, que proíbe o 

corte de fornecimento de água e energia elétrica pelas concessionárias por falta de 

pagamento, nos dias que especifica e dá outras providências. 
Projeto de lei juntado à fl. 02 e justificativa às fls. 03/04. 

O projeto de lei proíbe a suspensão do fornecimento dos serviços de água e de 

energia elétrica por falta de pagamento às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e 

no último dia útil anterior ao feriado (art. 12). Estabelece que, em caso de 

descumprimento desta regra, o consumidor prejudicado poderá acionar judicialmente 

a concessionária e ficará isento do pagamento do débito que ensejou a suspensão do 

serviço. 
A Procuradoria Legislativa emitiu parecer pela inexistência de óbice jurídico à 

aprovação da proposição. 
É o necessário a relatar. 

II — FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, cumpre salientar que o Projeto de Lei n2  25/2019 se enquadra nas 

autorizações para legislar franqueadas aos Municípios, de acordo com o que dispõe o 

art. 30, 1e II, da CF/88 e o art. 22, 1e II, da Constituição Estadual, por se tratar de matéria 

de interesse local e suplementação da legislação federal de proteção ao consumidor. 
Ressalte-se que a proteção ao consumidor é uma tarefa que compete a todos os 

entes federados, inclusive aos Municípios, conforme art. 52, XXXII, da Constituição e art. 

105 do Código de Defesa do Consumidor. 
Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o Município 

tem competência para legislar assuntos de interesse local, ainda que trate, 

reflexamente, de direito do consumidor. 
Neste sentido, colaciona-se: 

Segunda Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental em 

recurso extraordinário em que se questionava a constitucionalidade da Lei 

municipal 4.845/2009, que proíbe a conferência de produtos, após o cliente 

efetuar o pagamento nas caixas registradoras das empresas instaladas na 

cidade de Campina Grande, e prevê sanções administrativas em caso de 

descumprimento. O Colegiado entendeu que a decisão agravada está de 

acordo com a jurisprudência do STF no sentido de que os municípios detêm 

competência para legislar sobre assuntos de interesse local, ainda que, de 
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modo reflexo, tratem de direito comercial ou do consumidor. Ressaltou ser 

salutar que a interpretação constitucional de normas dessa natureza seja 

mais favorável à autonomia legislativa dos Municípios, haja vista ter sido essa 

a intenção do constituinte ao elevá-los ao status de ente federativo em nossa 

Carta da República. Essa autonomia revela-se primordialmente quando o 

Município exerce, de forma plena, sua competência legislativa em matéria de 

interesse da municipalidade, como previsto no art. 30,1, da CF. Por isso, toda 

interpretação que limite ou mesmo vede a atuação legislativa do Município 

deve considerar a primazia do interesse da matéria regulada, de modo a 

preservar a essencial autonomia desse ente político no sistema federativo 

pátrio. A norma local questionada se insere na competência legislativa 

municipal, porque diz respeito à proteção das relações de consumo dos seus 

munícipes. Ela tem por objetivo evitar o constrangimento dos particulares e 

de lhes proporcionar maior conforto, haja vista que impede a dupla 

conferência das mercadorias e evita o enfrentamento de várias filas. 

Ressaltou, ainda, que o bem-estar dos consumidores não tem relação com a 

atividade-fim das instituições, razão pela qual não se constata a violação do 

art. 22,1, da CF. Frisou inexistir, de fato, um critério objetivo que possa balizar 

de maneira absolutamente segura se a matéria normatizada transcende o 

interesse local. Nessas circunstâncias, há de se prestigiar a vereança local, que 

bem conhece a realidade e as necessidades da comunidade. 

(RE 1.052.719, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-9-2018, 2È T, Informativo 

917 do STF) 

Também não há vício de iniciativa, pois a matéria em questão não se enquadra 

nas hipóteses de iniciativa privativa previstas na Lei Orgânica, podendo, portanto, ser 
proposta por qualquer dos legitimados à propositura de leis no âmbito municipal. A 

norma não versa sobre a gestão de serviços públicos nem interfere no equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos de concessão, apenas versa sobre o 

relacionamento entre as concessionárias e seus consumidores. 
Quanto à espécie normativa utilizada, percebe-se que o projeto não versa sobre 

matérias reservadas às leis complementares (art. 43, § 12, da Lei Orgânica), podendo ser 

• veiculada por lei ordinária. 
No mérito, a proposição não viola qualquer regra ou princípio constitucional, 

nem mesmo os atinentes à legislação infraconstitucional. Pelo contrário, protege os 
consumidores, impedindo que o corte do fornecimento de água e energia elétrica por 
falta de pagamento ocorra às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de 

feriados, quando o consumidor não poderá regularizar sua situação. 

Note-se que a proposta respeita o art. 62, § 32, II, da Lei n2 8.987/1995, pois não 

proíbe a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário, apenas delimita os dias 

em que o corte pode acontecer. 
Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional uma lei 

semelhante ao projeto em questão. Veja-se: 

O Tribunal, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação 

direta para declarar a constitucionalidade da Lei 14.040/2003 do estado do 

Paraná (1), que veda o corte do fornecimento de água e luz, em determinados 

dias, pelas empresas concessionárias, por falta de pagamento. O Plenário 
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entendeu que a referida lei dispõe sobre direito do consumidor, de modo que 
não há vício formal. Vencidos os ministros Alexandre Moraes e Dias Toffoli, 
que julgaram o pedido procedente. Pontuaram que a norma questionada 
padece de inconstitucionalidade formal por regulamentar questão de direito 

civil de contratos na prestação de serviços públicos. (1) Lei 14.040/2003 do 
estado do Paraná: "Art. 1.9 Ficam, as empresas de concessão de serviços 
públicos de água e luz, proibidas de cortar o fornecimento residencial de seus 
serviços, por falta de pagamento de suas respectivas contas, às sextas-feiras, 

sábados, domingos, feriados e no último dia útil anterior a feriado. Art. 29 Ao 
consumidor que tiver suspenso o fornecimento nos dias específicos no artigo 
anterior, fica assegurado o direito de acionar juridicamente a empresa 

concessionária por perdas e danos, além de ficar desobrigado do pagamento 
do débito que originou o referido corte. 

(ADI 5961, rel. min. Alexandre de Moraes, redator para o acórdão min. Marco 
Aurélio, j. 19-12-2018, Pleno, Informativo 928 do STF). 

Portanto, constata-se a constitucionalidade e legalidade da proposição. 

De outro giro, atento aos ensinamentos da ciência legislativa, apresento 

emendas: 

a) No preâmbulo, apresento emenda modificativa. Alterando o termo "decreta" 

por "aprovou". 

b) Quanto ao artigo 1°, apresento emenda modificativa. Alterando a expressão 

"último dia anterior ao feriado" por "dia útil anterior ao feriado". 

c) Quanto ao artigo 30, apresento emenda supressiva à parte final, mantendo tão 

somente a primeira oração. 

Nessa esteira, apresento como redação final o seguinte texto: 

"Proíbe o corte de fornecimento de água e energia elétrica 
pelas concessionárias por falta de pagamento, nos dias que 
especifica e dá outras providências". 

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - ACRE 
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Ficam as empresas de concessão de serviços públicos de fornecimento 
de água e energia elétrica proibidas de suspender o fornecimento de seus 
serviços, por falta de pagamento de suas faturas, às sextas-feiras, sábados, 
domingos, feriados e no dia útil anterior ao feriado. 

Art. 2° - Fica assegurado ao consumidor que tiver suspenso o fornecimento 
dos serviços nos dias especificados no artigo anterior, o direito de acionar 
judicialmente a empresa concessionária por perdas e danos, além de ficar 
isento do pagamento do débito que originou a referida suspensão do serviço. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Desta forma, considerando a manifestação do Supremo Tribunal Federal pela 

constitucionalidade de tal norma municipal, bem como o claro interesse público que ela 

comporta, emposso-me para o voto. 

"Valorize a vida, não use drogas" 
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III - VOTO 

Ante o exposto, em posse das razões colacionadas, voto pela aprovação do 

Projeto de Lei n2  25/2019, com as emendas apresentadas. 

Submeto aos demais pares. 

Rio Branco/AC,  OCI  de 

 

de 2019. 

  

     

e ador Rodrigo Forneck 
Relator 

TERMO DE VOTAÇÃO NOMINAL — CCJRF 
PARECER Nº 24/2019/CCJRF e CUITT 

PARLAMENTAR VOTO ASSINATURA 

Vereadora Elzinha 

Mendonça 

Membro Titular 
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Vereador Eduardo Farias 
Membro Titular 
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Vereador Artêmio Costa ) 14, 

Membro Titular  
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Vereador N. Lima 

Membro Titular -93—--ii 
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Vereador Célio Gadelha 

Membro Suplente 

Vereador Jakson Ramos 

Membro Suplente  

"Valorize a vida, não use drogas" 
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TERMO DE VOTAÇÃO NOMINAL — CUITT 
PARECER Nº 24 2019 CORF e CUITT 

PARLAMENTAR VOTO ASSINATURA 

Vereador Jakson Ramos 
Membro Titular 
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Vereador José Carlos 
Juruna 

Membro Titular 
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Vereador N. Lima 
Membro Titular 
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Vereador João Marcos Luz 
Membro Titular n 
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Vereador Mamed Dankar 
Membro Suplente 
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Vereador Clézio Moreira 
Membro Suplente 
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CERTIDÃO 

Certifico que o Projeto de Lei n° 25/2019 foi aprovado por 
unanimidade na Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final - CCJRJ e 
na Comissão de Urbanismo, Infraestrutura, Trânsito e Transporte - CUITT, 
em reunião conjunta realizada neste dia, presidida pelo Vereador Rodrigo 
Forneck. 

É a verdade que certifico. 
Rio Branco/AC, 09 de julho de 2019. 

Willian P ì is antovani 
Chefe - Setor d Comissões Técnicas 

Portar' n2  46/2019 

DESPACHO 

Consoante dispõe o artigo 79 do Regimento Interno, exaurida a 
tramitação no âmbito das Comissões Técnicas, remeto o Projeto de Lei n° 
25/2019 e seu respectivo parecer conjunto com votos à Mesa Diretora para 

inclusão na Ordem do Dia. 
À Diretoria Legislativa. 

Rio Branco/AC, 09 de julho de 2019. 

Willian 	antovani 
Chefe - Setor Com 	Técnicas 

Porta a n2  46/2019 

ACUSO RECEBIMENTO, em 
09/07/2019. 

Diretoria Legislativa 
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