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Dispõe  sobre  a  proibição  da  cobrança  de
valores decorrentes da lavratura do Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI) na mesma
conta,  fatura ou boleto bancário,  no qual  se
remunere  o  serviço  (luz  e  água),  além  da
vedação do corte de serviço público por suposta
fraude  no  medidor,  apurada  unilateralmente,
no âmbito do Estado de Mato Grosso.

        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 Fica proibida a cobrança de qualquer valor decorrente da lavratura de Termo de Ocorrência de
Irregularidade (TOI) ou instrumento análogo no mesmo boleto, fatura ou conta no qual se remunere o serviço
de luz e água, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º É vedado o corte de serviço público por suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela
prestadora, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Art. 3º A inobservância ao disposto nesta Lei autorizará a contestação integral e o não pagamento do valor
remuneratório do serviço do mês referência até que seja expedido novo boleto, fatura ou conta que permita o
pagamento em separado.

Parágrafo único: A posterior emissão em separado por inobservância do disposto no artigo 1° desta
lei, não autorizará cobrança de juros ou multa de mora.

Art. 4º Fica proibido o corte, suspensão ou interrupção do serviço pelo não pagamento dos valores
decorrentes da lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) ou instrumento análogo.

Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 100
(cem) vezes o valor indevidamente cobrado, e em dobro no caso de reincidência, além das penalidades
previstas no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990).
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Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

 

O presente projeto de lei tem por objeto dispor sobre a proibição da cobrança de valores decorrentes da
lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) na mesma conta, fatura ou boleto bancário, no qual
se remunere o serviço (luz e água), além da vedação do corte de serviço público por suposta fraude no
medidor, apurada unilateralmente, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Destarte, podemos afirmar que é de suma importância resguardar o direito dos usuários de serviços públicos,
assegurando o contraditório e da ampla defesa, principalmente no que se refere ao acesso a bens de
primeira necessidade, como energia elétrica e água, conforme preceitua a nossa Carta Constitucional.

Nesse sentido, conforme se verifica nos inúmeros casos em nosso Estado, inclusive em ações em sede dos
Juizados Especiais Cíveis, quando há a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), por vezes,
não se oportuniza a defesa da suposta fraude ocorrida no medidor e ainda há a cobrança de valores
decorrentes do termo junto ao valor dos serviços prestados, forçando uma quitação do que fora apurado no
termo e deixando muito usuários impossibilitados de quitar a dívida.

Importante mencionar ainda os casuísmos de corte na prestação de serviços logo após o preenchimento do
termo, sem que a prestadora realize um processo administrativo para a valoração da suposta fraude,
conforme determinação legal, melhor doutrina e jurisprudência.

Vejamos como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, que é assente ao dizer que é vedado
o corte de serviço público por suposta fraude no medidor, em respeito ao contraditório e a ampla defesa, in
verbis:

(... )11. No caso, conforme consignado pela Corte de origem, trata-se de hipótese de cobrança de
débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção
unilateral, efetivada pela concessionária fornecedora. 111. O acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é ilegal o corte no
fornecimento de serviço público essencial, se o débito for ocasionado por suposta fraude no
aparelho medidor, que foi apurada unilateralmente, pela concessionária. Precedentes do STJ
(AgRg no AREsp 412.849/RJ, ReI. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
10/12/2013; AgRg no AREsp 391.667/RJ, ReI. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 21/11/2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, ReI. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 26/11/2014).

 

Nesse contexto, o objetivo da presente propositura é permitir o pagamento da fatura mensal quando o
consumidor contestar a multa, o que não é possível quando os dois valores constam no mesmo boleto,
deixando bem clara a vedação ao corte na prestação de serviço sem que antes haja o contraditório. Ademais,
caso a concessionária emita em uma mesma fatura as duas cobranças o consumidor poderá contestar e
solicitar boletos separados.
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Temos ainda que a norma também proíbe que seja feito o corte, suspensão, ou interrupção do serviço por
falta de pagamento do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Daí a importância da presente
propositura.

Ante o exposto, espero dos nobres pares apoio para aprovação do presente projeto.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Fevereiro de 2020

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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