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Dispõe, no âmbito do Estado do Mato Grosso,
sobre  cobranças  por  est imat iva  das
concessionárias fornecedoras de água, luz, gás
e dá outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 Art. 1º As empresas concessionárias fornecedoras de água, luz e gás no âmbito do Estado do Mato Grosso
ficam impedidas de realizarem estimativas de consumo para fins de cobrança através de levantamento de
áreas e cômodos nos imóveis dos consumidores.

Parágrafo único. Consideram-se imóveis para fins desta Lei estabelecimentos comerciais, residenciais e
entidades privadas sem fins lucrativos.

Art. 2º As empresas concessionárias fornecedoras de água, luz e gás só poderão efetuar cálculos através da
leitura dos aparelhos medidores de aferição de consumo, quais sejam relógios e/ou hidrômetros, sendo estes
especialmente inspecionados pelos órgãos de metrologia competentes.

Parágrafo único.  Caso não haja relógios e/ou hidrômetros instalados nos imóveis dos consumidores,
deverá ser feita a cobrança com base na tarifa mínima.

Art. 3º Nos casos de aquisição do primeiro aparelho medidor, os valores destes equipamentos serão
cobrados diretamente aos consumidores conforme tabela já existente, uma única vez.

Art. 4º A troca e o conserto dos aparelhos medidores serão de responsabilidade das concessionárias, não
recaindo ao consumidor quaisquer ônus para o pagamento dos serviços.

Art. 5º Ficam proibidas quaisquer tipos de cobranças retroativas, desde que não se comprovem
irregularidades causadas pelo consumidor, decorrente de adulteração no equipamento de medição, sendo
para tanto devidamente atestado por perito idôneo e imparcial.

Parágrafo único. Em casos de problemas informados pelo próprio consumidor, não sendo ele responsável
por erro/defeito de equipamentos de medição, também fica proibida a cobrança de qualquer tipo, uma vez
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que o defeito constatado e informado à concessionária, demonstrando a boa-fé em ter o equipamento
funcionando corretamente.

Art. 6º O descumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator às penalidades previstas no Código
de Defesa do Consumidor, devendo a multa ser revertida para o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor (FUMDC).

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa impedir a abusiva prática adotada por concessionárias fornecedoras de água, luz
e gás que, repetidamente, realizam cobranças por estimativa de consumo, ocasionando enriquecimento
ilícito da fornecedora, por cobrar em desacordo com o serviço usufruído.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao vedar tal prática ilegal:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Alegação
genérica DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TARIFA. COBRANÇA POR
ESTIMATIVA DE CONSUMO.

ILEGALIDADE. NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO.
COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil,
sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a
aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2. Considerando que a tarifa de água deve calculada com base no consumo
efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal,
por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária.

3. É da Concessionária a obrigação pela instalação do hidrômetro, a cobrança,
no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa
mínima.

Recurso especial improvido.

(REsp 1513218/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015)

              

Além disso, visando também resguardar o consumidor, o presente projeto permite o direito de efetuar a troca
e o conserto de aparelhos medidores de consumo sem o ônus de valores exorbitantes como estão sendo
cobrados atualmente.

Em relação às cobranças retroativas, por vezes, as concessionárias alegam que os aparelhos medidores
apresentam avaria e necessitam de substituição, ocasionando a defasagem do consumo. Porém, tal
procedimento fere os princípios do contraditório, da ampla defesa, inerentes ao devido processo legal.

Por fim, destaca-se que, considerando que a relação entre concessionárias de serviços públicos e o usuário
final dos serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 1061219/RS), os Estados-membros, por meio de seu
Parlamento, detém competência concorrente para legislar sobre direito do consumidor, nos termos do art. 24,
V e VIII, da CF/88 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 5.961, rel. p/ o ac. min. Marco
Aurélio, j. 19-12-2018).
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Conforme o exposto, entendemos como de fundamental importância, submeto aos nobres pares a presente
proposta a qual solicito o devido apoio para sua análise e aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Março de 2019

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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