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I - Relat6rio

O Projeto de Lei em tela foi recebido e registrado pela Secretaria de Servigos Legislativos
em 1311012021. Posteriormente, foi inserido em pauta em 0710112021. Ap6s, foi remetido i
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora em 1311212021. Na mesma data, o mesmo foi
encaminhado ao Nicleo Econ6mico, bem como a esta ComissEo, ap6s o indeferimento de
apensamento ao Projeto de Lei n" 287 /2021 .

Submete-se a esta Comissio, o Projeto de Lei n" 9471 2021, de autoria do Deputado
Eduardo Botelho, conforme definido abaixo.

O autor assim o justifica:

"O preserte projeto tem por objctivo isentar de cobranqas judiciais c

extrajudiciais dc custas, taxas e emolumeltos nas hipdtcscs dc pagamento, a

vista ou de forma parcclada, de d6bitos de energia cl6trica dc unidades
consumidolas cujos titulrres possuam baixa renda durarte a pandemia dc
covid-l9, Obscrvamos que a parcela mais neccssitada de nossa popula9ao tem
sofrido para regularizar sua situssAo pcrante a concession{ria de elergia
el6trica ao ter que pagar lliio s(; o d6bito, mas ter que arcar tanbdm com
cobrangas de emolumentos sobre protcsto cxtrajudicial, evertuAl taxa de

servigos de proteqlo ao cr6dito cntrc outros tipos de cobran$a. Notamos
tanrb6nl que a Assernblcia Legislatiya de \Iato Grosso, por duas vezes aprovou
projctos, quc se tornaram a Lei n'11.097, de 26 de margo dc 2020 e a Lei r"
11.339, DI.l 26 de abril dc 2021, onde foi proibitla a suspensio de forrecimento
de euergia el6trica do consunridor que estiyer i[adimplentc. Tal medida foi
extrena, com objetivo de salvaguardar nosso povo! entrctanto criou unra s6ric
de impactos do qual tratamos ra prcscntc proposta. Importantc cortextualizar
que a Ar;io Direta de lnconstitucionalidade - ADI 6588, ingrcssada pela

AssociaQio Brasilcira de Distribuidores de Ercrgia E16trica-Abradee
qucstionou norma do estado do Amazonas, que teria invadido a compet6rrcia da
UniSo para legislar sobre direito civil, explorar servigos e instalagitcs dc energia
el6trica e promoyer a defcsa contra calamidade priblica. O Supremo Tribunal
Federal yalidou tal lci estadual que proibe o corte de energia eldtrica durantc a

pandcmia da Covid-19. Por maioria dc votos, a Cortc dccidiu que a Lei

Parecer n" 841 20211 CDCC

Referente ao Projeto de Lei n" 94712021 que "DispSe sobre a
iscngSo dc cobrangas que especifica para consumidores de energia
el6trica dc baixa rcnda".
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5.14512020 do Amazonas 6 constitucional, Ressaltamos que a Lei n'5.145, de 26
de margo de 2020, em seu artigo quarto estab€leceu a suspens5o de incid6ncia
de multas e juros por atraso de pagamento das faturas de servigos priblicos
concedidos, enquanto perdurar o Plano de Conting6ncia da Secretaria de
Estado de Saride. Algo que as leis mato-grossenses neo previram. Logo, o
impacto de nossa proposta 6 sensivelmente inferior a Lei do Amazonas bem
como a outras leis estaduais que fizeram ampla isengfro".

A iniciativa 6 formada por dois artigos, conforme descritos abaixo.

Art. 1' Ficam isentas de cobrangas judiciais e extrajudiciais de custas, taxas, multa,
colregao monet6ria, juros e emolumentos nas hip6teses de pagamento, a vista ou de forma
parcelada, de d6bitos de energia el6trica de unidades consumidoras cujos titulares possuam baixa
renda-

$ 1o O valor principal do d6bito n6o fica incluido no disposto desta Lei.

$ 2o Podem requerer a isengio prevista nesta Lei, os titulares de unidade consumidora cuja
parcela do consumo seja de at6 100 kWh/m6s e estejam inscritos no programa Tarifa Social de
Energia El6trica.

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag6o e t€m vigdncia at6 noventa dias
ap6s o fim da pandemia de covid-19.

No dmbito desta Comissdo, esgotado o prazo regimental, ndo foram apresentadas emendas
ou substitutivo. Ap6s, os autos foram encaminhados a esta Comiss6o para a emissdo de parecer
quanto ao m6rito.

6 o relat6rio.

II - Anilise

Cabe a esta Comissdo, dar parecer a todos os projetos que abordem os temas contidos no
art.369, inciso X, alineas do Regimento Intemo.

No que diz respeito i tramitagdo e abordagem do tema, o Regimento Intemo antev€ dois
casos: no primeiro, verifica-se a exist6ncia de lei que trate especificamente do tema abordado, se

confirmada o projeto serri prejudicado. No segundo, a existdncia de projetos semelhantes
tramitando, se houver, a propositura dever6 ser apensada.

Esta Relatoria entende que tal iniciativa n6o deve ser apensada ao Projeto de Lei n'
28712021 , de autoria do Deputado Elizeu Nascimento.
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Conforme relat6rio inicial, o autor visa isentar de cobrangas judiciais e extrajudiciais de
custas, taxas e emolumentos nas hip6teses de pagamento, a vista ou de forma parcelada, de d6bitos
de energia sl6trica de unidades consumidoras cujos titularos possuam baixa renda durante a
pandemia de covid-l9. Observamos que a parcela mais necessitada de nossa populagdo tem sofiido
para regiarizar sua situagdo perante a concession6ria de energia el6trica ao ter que pagar n6o s6 o
d6bito, mas ter que arcar tamb6m com cobrangas de emolumentos sobre protesto extrajudicial,
eventual taxa de servigos de protegdo ao cr6dito entre outros tipos de cobranga, justifica o a
Deputado Eduardo Botelho.

O Projeto de Lei 6 composto por 2 (dois) artigos. o art. 1'pretende isentar de cobrangas
judiciais e extrajudiciais de custas, taxas, multa, corregSo monet6ria, juros e emolumentos nas
hip6teses de pagamento, a vista ou de forma parcelada, de ddbitos de energia el6trica de unidades
consumidoras cujos titulares possuam baixa renda. "O valor principal do d6bito nao fica incluido no
disposto desta Lei" ($ 1'). "Podern requerer a isengdo prevista nesta Lei, os titulares de unidade
consumidora cuja parcela do consumo seja de at6 100 kWh/m6s e estejam inscritos no programa
Tarifa Social de Energia El6trica" (2').

O art. 2" cont6m cl6usulas de publicagdo e vig6ncia.

Segundo o autor, a populagio mais oarente mato-grossense tern sofrido para regularizar sua
situagdo perante a concession6ria de energia el6trica ao ter que pagar n6o s6 o d6bito, mas ter que
arcar tamb6m com cobrangas de emolumentos sobre protesto extrajudicial, eventual taxa de
servigos de protegSo ao cr6dito entre outros tipos de cobranqa.

O Deputado Eduardo Botelho citou na sua justificativa, a legislagio aprovada nesta Casa

Legislativa, notadamente, as Leis no 11.0971 2020 e 11.339/ 2021, cujos textos proibiram a

suspensio de fomecimento de energia el6trica do consumidor que estiver inadimplente,

Todavia, nao previram a incid0ncia de multas e juros por atraso de pagamento das faturas
de servigos publicos concedidos, enquanto perdurar o Plano de Conting6ncia da Secretaria de
Estado de Saude, ta1 qual previsto na Lei 5.145/ 2020 do Amazonas, cuja norma estabeleceu a
suspengSo de incid6ncia de multas e juros por atraso de pagamento das faturas de servigos priblicos
concedidos, enquanto perdurar o referido Plano, inclusive declarada constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.

A Lei n' 11.097, de 26 de margo de 2020, de autoria das Liderangas Partid6rias,
"Estabelece medidas extraordindrias de garantia i oferta de produtos e insumos para conter a
disseminagdo do virus da COVID-19 no dmbito do Estado de Mato Grosso", cujo art. 6o estabelece

a obrigatoriedade das concession6rias de seruigos priblicos que prestem servigos essenciais de

fomecimento de 6gua, tratamento de esgoto e fomecimento de energia el6trica, durante a vig6ncia
do Decreto Estadual n' 407 , de 16 de margo de 2020, impedidas de suspender o fomecimento", cujo
Decreto j6 perdeu a validade.
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Cumpre ressaltar a Lei n' 11.339, de 26 de abil de 2021, tambdm de autoria das
Liderangas Partid6rias que "Disp6e sobre a proibigSo de cofte no fomecimento de energia el6trica
no Estado de Mato Grosso e dd outras provid0ncias". "Esta Lei dispde sobre medida extraordin6ria
que visa assegurar o fomecimento de energia el6trica aos consumidores mato-grossenses, por conta
do covid- 19" (art. 1).

Por sua vez, o art.2" da referida norma, assim estabelece: "Fica a concession6ria Energisa
impedida de suspender por 90 (noventa) dias, a partir da publicagdo desta Lei, o fomecimento de
energia el6trica do consumidor que estiver inadimplente". A norma em tela foi publicada no Diririo
Oficial do Estado de Mato Grosso em 26 de abirl de 2021,logo tal norma perdeu a sua efic6cia em
27107 /2021, ou seja, 90 (noventa) dias ap6s a publicagdo.

Dessa forma, as Leis no 11 .0971 2020 e 11.3391 2021 , conforme demonstrado, j6 perderam
a validade, ou seja, tomaram-se ineficazes sob o ponto de vista da produqfio de resultados d
populagio.

Outrossim, 6 fato que n6o acabou a pandemia provocado pelo COVID-l9/ novo
coronavirus, seja no Brasil, seja no Estado de Mato Grosso, em virtude da ocorr6ncia de novos
casos de infecgdo pelo referido virus, os quais ainda ocorrem no Estado. Tal fato pode ser
confirmado pela Decreto n' 1.991, de 07 de dezembro de 2021, de autoria do Poder Executivo que
"Prorroga as medidas administrativas necess6rias d continuidade dos servigos prestados pelos
hospitais centros e unidades de safde que menciona, definidos no art. 3o do Decreto n" 71, de 20 de
marqo de 2019 no dmbito dos Hospitais, centros e unidades de safde que menciona".

Dentre outras raz6es, o Poder Executivo ponderou pelas seguintes consideragdes:

"a saride 6 dever de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e

econ6micas que visem i redugeo do risco de doenga e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitdrio is agdes e servigos para sua promogao, proteceo e

recuperag6o".

"(...) €m razao da pandemia decorrente do novo coronavirus (2019-n-COV) foi
necessiria alt€ragAo em todos os projetos destinados a regularizagio da situageo de
emergoncia vivenciada pelos hospitais, unidades descentralizadas e nivel central, ve
que todos os esforgos atos e procedimentos voltaram-se a busca incessante pela
prevengao e combate dos seryi0os prestados as unidades em questeo;
(...)".

Segundo o Superior Tribunal de Justiga, Ac6rdSo 1224148, Relator: Gilberto Pereira de
Oliveira, data de julgamento: 1111212019, "A fatura emitida pela concession5ria de fomecimento de
energia el6trica possui natureza de tarifa ou prego publico, sujeitando-se a sua cobranga ds

disposig6es prescricionais do Diploma Material Civil. Inexistindo, contudo, disposigdo especifica
acerca desse prazo prescricional, deve ser aplicada a regra geral de 10 (dez) anos do artigo 205 do

C6digo Civil, prazo esse extensivel aos juros e demais encargos decorrentes, que integram o cr6dito
principal. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiga".
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O Tribunal de Justiga do Distrito Federal, atrav6s do Ac6rddo 1275532, relator: Fribio
Eduardo Marques, julgado em 191812020, afirma o seguinte acerca do inadimplemento da fatura de
energia el6trica: "Em se tratando de obrigagdes positivas e liquidas, com prazo certo para
cumprimento, o simples inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito, de modo
que a corregSo monet6ria e osjuros de mora sdo devidos desde o vencimento de cada prestag6o".

O atraso verificado no pagamento do valor de fatura de energia el6trica, nos termos do art.
17, $ 2', da Lei n" 9.42711996, bem como do art. 126 da ResolugSo n" 41412010 da ANEEL, enseja
a correqdo monetiria segundo a variagdo do IGP-M/FGV ejuros de mora de 1% (um por cento) ao
mds.

Destarte, conforme entendimento do STJ, a fatura emitida pela concession6ria de
fomecimento de energia el6trica possui natureza de tarifa ou prego publico e ndo de taxa. Conforme
demonstrado acima, o atraso verificado no pagamento da fatura de energia el6trica, obriga o
inadimplente ao pagamento de multa, juros de mora e corregdo monet6ria, al6m do valor principal.

Conforme mencionado pelo autor, no art. 1o, tal iniciativa busca isentar das cobrangas
judiciais e extrajudiciais de custas, taxas, multa, corregdo monet6ria, juros e emolumentos nas
hip6teses de pagamento, a vista ou de forma parcelada, de d6bitos de energia el6trica de unidades
consumidoras cujos titulares possuam baixa renda.

Neste caso, o autor envolve v6rios agentes no processo de recebimento das faturas de
energia el6trica em atraso, ou seja, o Tribunal de Justiga, quando a fatura for encaminhada a 6rgdos
representantes do sistema judici6rio, o Carl6rio no caso de protesto de titulos, representado pela
fatura de fomecimento de energia el6trica com atraso na data de pagamento, bem como da
concession6ria de energia el6trica, por exemplo, a Energisa no Estado de Mato Grosso.

O tabelido, respons6vel pelos registros feitos nos cart6rios, recolhe custas e emolumentos
para cobrir gastos com registro, materiais e processo judicial.

Por oporfuno, a concession6ria de fomecimento de energia el6trica tem o direito de cobrar
multas, corregEo monetiiria e juros pelo inadimplemento da fatura de fomecimento de energia
el6trica, o Tribunal de Justiga e os Cart6rios, as custas e os emolumentos, sendo que as taxas sao

cobradas pelo Estado, municipios e Distrito Federal.

A pretensdo em tela afigura-se conveniente no contexto da Lei n' 1.3891 2020 do Estado de

Roraima que trata de "medidas de protegSo d populagdo roraimense durante o plano de conting6ncia
da Secretaria de Estado de Saride relacionadas ao Coronavirus - COVID-19". Tal norma foi julgada

adequada e compativel com o C6digo de Defesa do Consumidor, bem como coaduna com o
principio da razoabilidade, assim decidiu o Relator: Ministro do Supremo Tribunal Federal,

Alexandre de Moraes na ADI n' 5.961 no Ac6rdSo de Plen6rio realizado em 26.06.2019), sendo

vejamos:

"COMPETINCI,\ NORN'IATIVA - CONSUMIDOR _ PROI'ECAO I,EI
ESTADUAL RAZOAIIILIDADE. Atendidos os par6metros alusivos it

razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar sobre proibigio de as
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empresas concessionirias de servigos priblicos suspenderem, ausente pagamento,
fornecimento residencial de 6gua e energia €l6trica em dias nela especificados, ante a
competGncia concorrente dos Estados para legislar sobre proteg5o aos consumidores -
artigo 24, inciso V, da Constituiceo Federal" (ADI n. 5.961, Relator o Ministro
Al€xandre de Moraes, Redator para o ac6rd6o o Ministro Marco Aurdlio, Plen6rio,
26.06.2019)".

Nesse contexto, conforme definidos no art. 1.,, $ 2'e art. 2' desta iniciativa, as iseng6es
previstas beneficiario unidades consumidoras, cujo consumo de energia el6trica for limitado at6
100 KWh/ m6s, bem como condiciona que estejam inscritos no Programa Tarifa Social de energia
eldtrica, ou seja, os potenciais benefici6rios serao cidadaos de baixa renda.

Embora os indices da pandemia causada pelo novo coronavirus tenham caido nos riltimos
meses, ou seja, o nrimero de novos infectados e de mortes, ainda assim, observa-se que tal pandemia
ndo acabou, cujo fato pode ser constatado pela criaqao do Decreto n' 1.991, de 07 de dezembro de
2021 , de autoria do Poder Executivo, conforne supracitado.

Por conseguinte, os efeitos socioecon6micos da referida pandemia atingem toda a
sociedade brasileira e mato-grossense, notadamente, as pessoas mais carentes, ou seja, as pessoas
ou familias de baixa renda. Sdo consideradas familias de baixa renda aquelas que possuem renda
mensal por pessoa (renda per capita) de at6 meio sal6rio minimo, ou seja, R$ 596,20 (Quinhentos e
noventa e seis Reais e vinte centavos) ou renda familiar total de at6 trOs sal6rios minimos R$
3.577,20 (Trds mil, quinhentos e setenta e sete Reais e vinte centavos), ao considerar o sal6rio
minimo de 2021.

A defesa do consumidor est6 delineado no rol de principios gerais da atividade econ6mica,
insculpido no art. 170, inciso V da ConstituigSo Federal, in verbis'.

;1il;Jl;,t"Tli,1"fiHfin' il*:ii:.T l#::1":i,:,t:#":#il, i:ffill:
os ditames da justiga social, observados os seguintes principios:

ll o"r"* oo 
"o""umidor".

Na relagdo consumerista, os consumidores representam a parte wlner6vel, conforme
definigEo prescrita no C6digo de Defesa do Consumidor, logo emerge a necessidade de o legislador
buscar a satisfagdo das suas demandas tendo em vista a busca da defesa dos direitos do consumidor.

O conceito de wlnerabilidade fundamenta todo o sistema consumerista, o qual busca
protegq a parte mais frdgil da relagdo de consumo, a fim de promover o equilibrio contratual. A
vulnerabilidade da pessoa fisica consumidora 6 presumida (absoluta).

Cumpre ressaltar legislagdo semelhante em outras unidades da federaEdo, notadamente, a

Lei n' 11.280, de 15 de junho de 2020 do Estado do Maranh6o que "Disp6e sobre medidas de
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protegio aos maranhenses durante o plano de conting6ncia do novo Coronavirus do Govemo do
Estado do Maranh6o", conforme o art. 2', $$ l" ao 3', sendo vejamos:

"Art. 20 Fica vedada a interrupseo de servigos essenciais por falta de pagamento, pelas
concession6rias de servigos priblicos.

$ 1" Entende-se como servigos essenciais para ef€ito do disposto no caput deste artigo,
o fornecim€nto de 6gua e tratamento de esgoto, gds e energia el6trica.

$ 2" Ap6s o fim das restri96es decorrentes do Plano de Conting6ncia, as
concession6rias de servigo priblico, antes de proceder a interrupqio do servigo em
razio da inadimpl6ncia anterior a margo d€ 2020, deverSo possibilitar o parcelamento
do d6bito p€lo consumidor.

$ 3'O d6bito consolidado durante as medidas restritivas, nao podereo ensejar a
interrupgeo do servigo, devendo ser cobrado pelas vias pr6prias, sendo vedadas a

cobranga d€ juros e multa.

(...)".

Nesse sentido, outra nofina semelhante no Estado de Roraima, ou seja, a Lei no 1.389, de
07 de maio d,e 2020 que "Disp6e sobre as medidas de protegdo ir populagdo roraimense durante o
plano de contingOncia da Secretaria de Estado de Saride relacionada ao Coronavirus - COVID-19",
cuja semelhanga pode ser verificada no art. 2", $ $ 1' ao 3", in verbis:

"Art,2'Ficam proibidas as concessiondrias de servigos priblicos essenciais de cortar o

fornecimento de seus servigos por falta de pagamento de suas respectivas contas,
enquanto perdurar o estado de emergoncia decorrente da situacoes de extrema
gravidade social, no 6mbito do estado de Roraima.

$ 1' Entendem-se como servigos essenciais para efeito do disposto no caput deste
artigo, o fornecimento de 6gua, energia eldtrica e tratamento de esgoto.

S 2" Ap6s o fim das restrig6es decorrentes do Plano de Contingencia, as
concessiondrias de servigo priblico, antes de proceder a interrupgio do serviqo em
razeo da inadimploncia anterior a margo de 2020, deveriio possibilitar o parcelamento
do d6bito das faturas referentes ao periodo de conting6ncia.

$ 3" O d6bito consolidado durante as medidas restritivas, n6o poderd ensejar a

interrupqfio do servigo, devendo ser cobrado pelas vias pr6prias, sendo vedadas a
cobranQa de juros e multa
(...)".

Na esteira, ao considerarmos o atual momento da pandemia causada pelo COVID-19,
embora tenha ocorrido uma redugao acentuada do nirmero de casos e mortes no Estado de Mato
Grosso, os efeitos socioecon6micos ainda persistem e persistirdo por tempo indeterminado,
notadamente ds pessoas mais r,'ulner6veis da sociedade.
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Por conseguinte, a propositura em tela vem atender dupla wlnerabilidade, ou seja, a
wlnerabilidade do consumidor na relaqSo de consumo, bem como a lulnerabilidade do cidadio
relacionado ao desemprego e renda, principalmente noste momento oxcepcional na vida dos mato-
grossenses.

Ademais, tal Projeto de Lei vem suprir uma lacuna legislativa na 6rea da defesa do
consumidor mato-grossense, em virtude do clamor social pela manutengao dos seus direitos b6sicos
relacionado ao direito de ter acesso 2r energia el6trica, no caso em tela, bem como coaduna com
inumeras medidas legislativas que objetivam a prevengdo, tratamento e combate aos efeitos
socioecon6micos do COVID- 19/ novo coronavirus, instituidos pelos parlamentares desta Casa
Legislativa, bem como pelo Poder Executivo, sendo portanto, oportuna tal iniciativa.

Por derradeiro, esta Relatoria recomenda que tal iniciativa prospere, pois restou
demonstrado os requisitos quanto ao m6rito.

E o por"""..
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Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora ft--'
N0cleo Econ6mico - NUCE

Comissio de Defesa do Consumidor e do Contribuinte -
CDCC/ALMT

III - Voto do Relator

Pelas razdes expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagio do Projeto de Lei n' 9471

2021 de autoria do Deputado Eduardo Botelho.

Sala das Comiss6es, " /6" 04 de 20fl,.

IV - Ficha de Votagio

Proieto de Lei n' 947 / 2021- Parecer n' 841 2021 - (CDCC)

Reuniio da Comissio em

Presidente (a):

/ / /J,. ---/./Rerator(a): t )aD/f.<dn lhtk*O l);Lf,t
Voto Relator (a):

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagio do Projeto de Lei n'947/
2021 de autoria do Deputado Eduardo Botelho.

Posiqio na Cornissio ldentificagdo do (a) Deputado (a)

Relator

Membros

tr\
lw( ---...tl
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