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I - Relâtório

Submete-se â esta Comissão o projeto de Lei n." 1612o2l, que dispõe sobre a

obrigatoriedade das concessionárias de seruiços públicos expedir notificação ao consumidor

indicando üstoriâ técnica no medidor do usuário em todo o Estado de Mato Grosso.

A presente iniciativa foi recebida e regishada pela Secretaria de Serr'iços Legislâtivos no

dia O2/O2l2O2l, cotÍt primeira pauta no dia 1010212021 a2310212020 (fl. 02 e 08/verso).

Ato coÍrtínuo, a propositura foi encaminhada à Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contdbuinte que, pelo parecer encaltado nos autos (fls. 09 a l1), opinou pela aprovação da

proposição, tendo esta sido aprovado em Lo votação pelo Plenário desta Casa de Leis no dia

16/0212021 (fl . I 1/verso).

O Autor da ploposição assitn expõc cur sua justlficativa:

"Nos últimos â os. os consnttidores do hlaclo de Mato Gtosso tem wrificado
diversos ctlsos de iffegularidade e ileg(tlídade praíicada: pot emprcsas que delénl

a concessão de servíços públicos, tdnto que, a Asse bleia Lesisldtir.t do Estallo de

Malo Grosso jó iniiaurou Comissão Parlamenldt de Inq érilo (CPI) pafi
inresIigat excessos co eIido.t.

N?sse senlido, detíacamos a CPI da

Enercis!1:h pg!!)»!sLJtllg!\.b1i!!! 1 J1lLk!14!!4a1!rX!!!!:!1 i!!:
Iol ta -.\ a:-0t ir i(t«1e.,;-nestul arcd- li it d- I 8i,i.\ úa I i:ú t .

Considerarulo d compeíência de iscdlização da AGER/MT insíituída pelo

convênío de Cooperação 25/201I-ANEEL, bem como, irrcSularídades no

Parcccr n.' 443/2022lCCJR

Relêrente ao Projeto dc Lei n.' 16/2021 quc "DISPÕE SOBRE A
OBRIGÀTORIDADE DAS CONCESSlONARIAS DE SERVIÇOS
PÚBLICOS LXPI.DIR NO I II I( AÇ^O AO CONSI \,1IDOR

INDICANDO VISTORIA TÉCNICA NO MEDIDOR DO USUÁRIO
EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO,'.

Autor: Deputado Dclcgado Claudinci.

Av. André Antô.io Massi, n.'06, SetorA CPA ChP:78049i01 Cuiâbá ML(IS)



EsrADo DE Maro GRosso

AssEMBLE|A LEGtst-aÍtvA Do EsÍADo DE MATo GRosso

Secretaria Parlâmentar dâ Mesa Diretora

Núcleo CCIR

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

íaíuramento, realizado algumas rezes por estimal|t)ct de consumo (ptálica e§sa

lambém conhecida cotno Íalüramenío por , édía) que inplicou en m ha pata a

concessionária de RS 14.449.338.11, entendefios ser necessátio que a reldção

enlre o consu idot e a concessionáriafique mais lransParente.

Noutras palavras, considerarulo que o consuno é aíetido alrat'és de aparelhos, os

q aís, muilas wzes necesútam de visloria lécnica, no mínímo, dette set assegtrado
ao consumídor que acompanhe e certilque reíetida ristotía una vez que sea

cofisumo será (derleri.t ser) aíerido alruvés do mesmo

Dessa forma, dpresenÍa 1os o pre:enle projeto de lei, corn o objetivo de tornar

mdis transpdrcnte e igualilário a relação eníre o cofisumidor e a conces§ionárid de

ser!iÇo público.

Esses são os molivos que ensej.lfi a dpresenldção cleste Proielo de Lei.

guanto ao ptucedimento, aPends dew ser ressoltado que o arí. 39 da Co sliíuição

istarlual pernite que a malétia sei a .lpresentada púa clebate &síe parlanknlo

Con rclação a constitucio alidade deste Proielo de Lei, regislre-se que o SuPremo

T hunal Feder.tl- rcconheceu a consÍitucional lade da Lei n'83 de 06 deiulho de

2010 nojulgamento da Áção Direkl de Incc,nstiícuiondlidade n'1911, cuia atéria

é semelhaníe a apresefiíddct nesla oportu idade.

(...)."

Seguidamente, a segunda pauta foi devidamente cumprida no periodo de 16/02/2022 a

O9lO3/2022, qando, então, os autos recebemm encaminhamento a esta Comissão de Constituição,

Justiça e Reáação parâ análise e pâÍecer quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade,

tendo aportado no dia 15/03/2022 (fls. 1l/verso).

l-: o Íelalono.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o artigo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 369, inciso I, âlínea "4", do Regimento Intemo

desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspccto constitucional, legal e jurídico sobre todas as

proposições oferecidas à deliberação da Câsâ.

ConÍbnne mencionaclo o pÍcscnte Plojcto de Lci,
obrigatoriedade das concessionárias dc serviqos públicos

indicando vistoria técnica no rnedidor do usuário enl toclo o

temros, abaixo destacados:

em linhas gerais, visa dispor sobre a

expedir notificação ào consumidor
Estado de Mato Grosso, nos scSuintes

2
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'Árl. l"A! er pres6 uru:e ssitr,,titiis le setúcos ptiblicos fotnecelo ts de

enenlit eléltici. itlua e e!!!olo dewúo ttotific«t o tü\s nifu» sobte i
fiecessitkule Íle tulizt|íio l? ristotiít Íécfiic( ,to ttp«rclho.

lrt. 2'Á noíilicacão dcrer
a leccdôficií|, poílcnalo o co,$unifu,r vt ,t lific(lo al tva da sui ÍiÍlktu le

§1" Na notificacão ao consumidor, deve constü lia e hordrio que a emores,t
rcalizitá i ristoúa lécnico no medidot.

§2" O prazo previsto no caput deste artiqp ltie sg gl2!i!gj!! 9!!!pf!9]!!l;!q!4ç1fu
do crime de {urb de energia e /ou ásuqJklidsü?luEJeg!§1rllab MLi!!4!!e
policial competente.

Átl. 3'- O dercumprimento do dísposto nesta lei. su
sewinles penalidddes:

I Notificacão de idre ência Do t os conceltsioná as sonar i irregulnÍidode ho
prozo de l0 (de .liis a fin de obedecet oo orccedimenlo Drcvisto hestu lei.
dete ,lo erfiitit fiova n ;

ll Muho o set eruduada de «otdo corfi a eruvidade da infiacão.,riio devendo

sü in{c or o RS 1.000.00 furfi mil) rcais nem superior t R8 300.000 (lrczehlos

mil) reais:

Parâgrdío úfiico. Ás multat aplicadas deretão ser reverlídas ao Fufido Esladual
Íle Deíesa do Consumidor instituído pela Lei n"7.170de 21 desete brode 1999

Arí. 1'A frscalização do c rnPtinenlo do procedimenlo etíabelecido por esld Lei

ficará a cargo íla Agência EsÍadual íle RegulaÇão dos Seniços Públicos
Delegodos - AGER Malo Grosso.

Árt 5" EsÍa Lei enlra etn vigor na dala de suÍt Publ icttção. "

Preliminarmente, é oportuno esclarecer, ouhossim, que o procedimento de análise prévia
de constitucionalidade estrutuada no âmbito da produção legislativa estadual busca examinar a

juridicidade, a legalidade e a constitucionalidade do projeto de lei sob três aspectos: l') a materia

legislativa proposta deve se encontrar denhe âquelâs autorizadas pela Constituição Federal aos

Estados-Membrcs; 2") deve ser obserr'ada a rigida regra de iniciativa da propositua disciplinada
pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e pelo Regimento Intemo da ALMT; e 3") a

propositura deve estar em consonância com os princípios e regras estabelecidas pela ordem jurídica

constitucional.
A/ l-/

NCCJR

Av. André 
^ntônio 

Maggi, n." 06, S.tor A CPA CI-:P: 780'í9-901 Cuiabá NÍT. (IS)
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Pcla lcitura do disposto no prcscnte Projeto de Lei, obserr'a-se o mcsmo sc inscrc ern

matéria de protcção ao consumidor, configurando caso dc competência legislativa concoÍente cntrc
da União, dos Estados c do Distrito Fcdcral, nos teflnos do âúigo 24, inciso V e VII da Constituição
Federal. ir vcrhs:

"Ati. 24. Conpele à União, aos Esí dos e ao Distrito Federal legislat
c oncorren t e ment e so bre :

V-oroduciioeconsumo:
(...)
VIII - rysp9!1§!!i!!4!49-I9 ao leio amhíente, q9394;ag!!92, a benr e

clireitos de wlor a íslico, estélico, hislólico, íüístico e paiwgíslíco;
(...)

§ 1' No âmbito dd legislação concotente, a comwlência da União liniíar-se'á d
eslabelecer nornat g?rai\.

§ 2" A compelência da Urlião para legislar sobte normas geftiis não exclui a

competêncid suplenenlttr dos Eslddos.

§ 3" Inexisííndo lei íedeftll sobre nonttds gerais, os Estados exercerão a
compeíência legislatíva Plefid, Para alendet a suas peculiartlades.

§ 4'Á s peneniência de leiíede/.tl sobre normas geruís suspende a eicLicia da lei
estadual, no que lhe íor contrárío."

Nesse sentido, a competência dos Estados é suplementar, cabendo a União à edição de

nornas gerais, sendo que, na inexistência de lei federal sobre normas geÍais, os Estados podem

exercer â sua competência plena, para atender suas peculiaridades regionais ou preencher lacunas.

Dentre as ÍoÍmas gerais que recaem sobrc o tema, destaca-se a Lei n.' 8 078, de 11 de

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que, em, seus aúigos 4', inciso VII, 6",

inciso X e 22, dispôem o seguinte:

Att.4'A Política Nacíonal das Relações de Consumo tem Por obielivo o

atendimento dai ecessidades dos consumídores, o rcspeito à sua clignidade, saúde

e segurança, a proleção de se s i1íeresses eco ôfiicos, a melhoia da sua

qüalidade de |ida, befi como a Íra sparência e halmonia das relaÇões de

.ontumo, at?nLliJo5 os seguint?: principios:
(...)
YII - racionalização e melhori.t dos semíços públicos;

Arí. 6" São direilos básícos do consumidor:
(...)
X - a adequada e eficaz preslação clos serviços Públicos em garuL

A4. 22. Oç orgàoÍ púhlico.. por ii ou .uLtt enprcsas concerÍionàrkts
petmissionárías ou sob qualquet outraÍorma de êmpreendímefilo, são obrigddor a

NCCJR

Av. A.dré Artôrio Massi. n.'06, SeloÍA CP^ CFP:780'19-901 Cuiibá NÍT (lS)
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Íornecer serviços adequados, efcienÍes, seguros e, quanlo aos essenciaís,
colltífluos.

Assim, os usuários dos serviços públicos são consumidores, devendo, desta forma, ser

prot§gido por normas específicas, conforme o proposto nesta pretensa norÍna.

De mais a mais, poderiamos antever no presente Projeto de Lei que a matéria é de

competâlcia privativa da União, para legislar sobre energia e aguas, entre outros, pÍevistas nos

artigos 21, inciso XI1, alinea "b", e 22, inciso IV da Constituição da República.

Contudo, em recentes decisões, o Supremo TribuÍlal Federal, reconheceu a

constitucionalidade Lei que obdgavam as prestadoras de serviços públicos de informar o
consumidor, ensejando, assim, na competência concorente dos Estados em virtude de compelir
mais proteÇão à defesa do consumidor.

Ilis o tcol dos acórdãos:

EMENT/1: Á(:ÃO D]IIETÁ DE INCONSTITUCIONALIDADE. I,EI ES7ÁDL'11'

7.571/2017 DO RrO DE .IÁNEIRO. OBRTGAÇÃO INíPOSTÁ A EMPRESÁS

PRESTIDOMS DD SERVF'OS DI''1'ELEFONIÁ I' INI'ER,YET, OBRIGAÇOES E

IIESPONS,IBII.IDADIJS DE(:ORRLTJTES DO '\ERYIÇO D]'
Tl lltttW \i,/qUf§ RLI A\iit' f)t ( //\§I ,'\/tr. t ttVPl lL\tt lt
Lf\-;|.\t l1Tlt í(i)^, L//,ü(/ \ll ÁRthit))1 v,-t/tlt. ttAt U\.\Tlttl\it) b,1

R,E P Ú B LlC A, P E D I D O,] U LG A I )O I M P ROC IJ D ]J NT E - I, 4ç pslillp u]E!!!! i!]!
c!J!4)t!!! ! !olup!! L t ituttt;q lang. rqfurcar o fetlerrdiltr! e! ! o

dir en.\tg,edlne te cooperali\,« c dt-/i,\a, rccltdca do'se d cenn altrlLn9 la !4!rl
aü1rc cnk. e conoho4!l!b!!!!t!1!!! 9:f4níiananento harynônico da, cawlel!!!r!!!!
legislatittl.\ e executit(ls otit ize 11 os Jtaillutlll !a! !b!!- l') e okietivos k!11. 3") dd

Ç9ulLiiticãa da Rept:iblic(!.2. Lcdskcão qtte i»lpa! lbLkqçãe !l! t!rlb!!!!Lo
consunidor .tctft:a dd ide tidqde (te .litncionát io: ttu t!!\!g!:ti!! !!!!ka| 4!
lelecontüicacõe|; g lll!!fI!1, !J!1 :tud rcsidêncfu ou sede constitui t|ot111t1

rcstladorlt Ae t)brieacões e ! cspotlsah ilidddeti 14 l1!),

ins erindo-se na cL)n L)e tê,ria encoten te da «r t iszLll Lflll- !,1!!l!$ljaaão
da RePúblicd. 3. Áção dircta cle incotlsÍ iutc iotrl idoda jtl gdcla irtpto«dcnte.

UDI 5715, ReluÍor(t1): ÁLEXÁNDRE DL, \tíORttls, Relataia) p/ Acútlão.
I|DSON Flla:l|lN, 7jibun,1l Plcno jülgado tn 07/02/20I9 PROCESSO

E LET RÔ NIC O DJe-200 DIVU LG I 3 -09-2 0 I 9 P U 1] L IC I 6-A9- 20 I 9 )

LEGITI]|,ÍDIDE ?ERTINÊNCIA |'EM/|TICA ?ROCESSO O]}JETI]/O- Á

l.t.tociação llrasileira tle DisÍribuiclorcs de Enet gia Elétrictt lBR4D[E Po\\ui
legíÍi itdde Nra aj izdt «ção tlíreÍa d( incon§íÍuciondi.lude contru diionl.l
estodual u i|ryor obrigações às e rytcsas Ptestadarus de ser|iças dc í»-tvci tttlto
da eneryia elétrica e ugutl, con'\ídcraíto o lion( direlo etltre o preceiÍo oktcddo e

a.\ objetiws »tstilucioüais cotttiLl()x na Endlulo du atrrora, a qual prescítdt!, patd d

5

NCCJR
,ts _!.ç*

Av. André Anrónio Mâgg,. n " 06. setoÍ A cPA cl P: 7804s-q0l cuiabá lúT' (ls) 
1



ESTADo DÉ MATo GRosso

AssEMsLEIA LEGISI.ATIVA Do ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCIR

Comrssão de (onstituiçào. Ju<iiçd e Redaçáo

insíauração de processo objeíivo, de aulorização expressa do: .^sút:ioJos. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALLDADE ATO ABSTRÁTO E AUTONOMO .,

ADEQUÁÇÃO. Surge tiiíi,rel d .formalizaÇão de aÇão dieta de
inconstitucionalidade tollada a queslionar a co tpdlibílidade, com a ConstituiÇão
Federul, de diplo ld legal a encerrar nortnas dotadas de generalídade e abstrução,

circunslâncid rereladoru de caftilet primário e autónomo d juslilcú o etume, em

obslt.tto, da hígidez cotlsliíucional do ato, rc.relando-se irrele',afiíe a possibilidade
de identilcdçào dos etentudis destinaíários da tei. COMPETENClÁ NORMATII/A

CONSUM]DOR PROTEÇÃO AMPL]AÇÃO LEl ESTADUAL. AUSENIE

insttuição de obrigações relacionadas à execução contratual de concessão de

serviço público de íomecinento íle e11eryid eléÍrica e água, surge constiíucional
nonfia estadudl a l)ers disciplina relati,a ao ônus, imposío dos Íornecedores, de

expedb noíÜcdção pessoal acompanhad.t de a|iso de recebimento quando da
redlização de \)islotict técnica em medidot localizado nas resilê cias de usuários
afile a conpelência concorrente dos Esktdos para legislar sobre Proteção .Ios

co tumidores arligo 24, inciso l/, da ConstiÍuiçiio Federal. Precedente do

P lenàrío. ação direta de inconsíitucional iddde n" 5.7 4 5 , i l gadd en 7 de .fetereiro
de 2019.

(ADI 4911, Relatorta): MARCO,lLtRiLlo. Tribunal Pleno, julgado en1

21/12/2020. PROCESSO ELETRÚN|CO DJE-A8V DII/L]LG I0-05-2021 PUBLIC
11-05-2021)

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Mato Grosso exercer sua competência

legislativa suplementar pâra trâtar da matéria alvo do PÍojoto de Lel Íf 1612021, não havendo,

podanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de competência.

Noutro giro, em relação à iÍconstitucionalidade subjetiva, tem-se que a CoÍstituição
Federal, bem como a Constituição Estadual, estabelece as disposições relativas à iniciativa de Leis,

que tem como base o princípio da Separação dos Poderes.

Desta foma, nenhum dos 3 (hês) Poderes seja ele Executivo, Judiciríio e Legislativo,
pode interferir no funcionamento do outro, sob pena violação a tal principio da separação dos

Poderes (artigos 2" da CF/88 e 9" da CE/MT).

Com efeito, o artigo 39, parágrafo único, inciso Il, da Constituição Estadual, erigido em

confomidade com o principio da simetria (art. 61, §1", ll, da CRFB), estabelece as disposições

relativas cuja competência é privativa do Chefe do Poder Executivo.

No caso em apreço, pela leitura das disposições do projeto, verifica-se que este não se

enquadra no rol de matédas de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, já que não

remodela ou cria novas atribuições aos órgãos do Poder Executivo, Íazão pela qual não possui

reserva de iniciâtiva, podendo os integrantes do Parlamento de deflagrar o iÍricio do processo

lcgislativo, conÍbme clispõe o artiSo 61, da Constituição Fcdcral:

Av. 
^ndré 

Antônio Mâggi, r.'06, SeroÍ A CPA C!.P: 78049-901 Cuiabá M L (IS)
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Á , 61. A iníciativd das leis conplementares e ordinárías cabe a qualquer
me bro ou Con|issão dd Cânara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Prcsidente da República, ao Supremo Tribunal Federal,
aos Tribú1ais S pefiores, ao Ptucurddor-Getdl da República e aos cidadãos, na

,forma e nos casos previstos nesld Consíituíção,

Esse dispositivo é de reproduçào compulsóia pelos Estados-Membros da Federação, e,

aqui no Estâdo de Mato Grosso, a Constituição o reproduziu em seu arligo 39:

Àtl, 39 Á it icíativa das leis complementares e ordináíiat cdbe a qualquer membro
ou Comissão da Assemhleia Legislatiw, do Govemador do Eslado, ao Tribunal de
.Iltstíça, à Procuradoria Geral de Jusliça e aos cídaddos, na Jorma e nos casos
pr ev is íos nes ld C o nst ítu içdo.

A Câftâ Estadual detemina ail1da que cabe à Assembleia Legislâtivâ dispor sobre todas as

matérias de competência do Estado, conforme dispõe seu artigo 25:

Afl. 25 Cabe à Ássenbleia Legislath'a. com a sanÇão do Gowfl]ítdot do Estado,

fião exigicla esía paru o especificado no art. 26, díspor sobre todas ai matérias de

compelência do Estaclo, espec ialmente :

Aindâ, as ações, â serem desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Assistência Social e
Cidadania - SETASC (deromillâção confedda pela Lei Complementar n." 61212009) estão em

consonância com as competências de refeÍida Secretariâ, confome artigo 16, inciso V, razão pela
qual não gera novas atribuições ao referido órgão.

ArL t6 À Secftlaria de Eslado de Assislência Social e Cidadania compele:
(...)
V - adminislrot o política de defesa do consumidot; (grííos nosto)

Logo, a propositura não redesenhâ âs âtribuições dadas as secretarias, apenas efetiva umâ

função já tipica do Estado, orientando a adoção de programa que incentiva a defesa do consumidor,

uma vez que já é dever do Poder Executivo fiscalizar e punfu as empresas que não respeitem as

devidas normas dispostas em Lei.

Dessa forma, constata-se que a presente propositura obsewa os ditames da Constituição

Federal e se coaduna com os interesses maiores que nortearam o legislador constifuinte.

Portanto, não vislumbÍamos questões constitucionais e legais que sejâm óbice para a

aprovação do prescnte projeto de lei.

E o parecer.

^!. 
Àndré An1ônio Massi. n." 06, Setor A CPA CIIP: 78049'901 Cuiabá MT.(lS)
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III - Voto do (â) Relâtor (a)

Pclas razõcs cxpostas! voto favorável à aprovação do Projcto dc Lei n." 1612021, de

Jurorid do DcJ'ul.rd,. Delcg.r,l.' ( Iau.linci.

sala das comissões, em JL u" 0So"rorr.

IV - Fichà dc Votâção

Voto Relator (a

I'elas 1azõcs cxpostas, voto fâvoÍável à aprovação do Projeto de Lei n." 16/2021, de autoria do

Deputado Delegado Claudinei.

PosiÇão na Courissão Identifi )aÇão do (a) Dcputado (a)

/ Rclator (a)

l^
A#-)J-

\ Mernbros (a) ----*J
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t
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