
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002562/2021

Altera a Lei nº 16.559, de 15 de janeiro de
2019, que institui o Código Estadual de
Defesa do Consumidor de Pernambuco,
originada de projeto de autoria do Deputado
Rodrigo Novaes, a fim de instituir a
obrigatoriedade de as concessionárias de
serviços públicos oferecerem a oportunidade
para que o consumidor faça a quitação do
débito antes da interrupção do serviço por
inadimplência, no ato do corte.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º A Lei nº 16.559, de 15 de janeiro de 2019, passa a vigorar com os seguintes
acréscimos:

“Art. 149. ............................................................................................

.............................................................................................................

§ 5º No ato de interrupção do fornecimento do serviço por motivo
de inadimplência, as concessionárias de serviços públicos são
obrigadas a oferecerem a oportunidade para que o consumidor faça
a quitação imediata do débito e a interrupção não se efetue. (AC)

§ 6º Na hipótese do parágrafo anterior, as concessionárias de
serviços públicos, através de seus agentes presentes no local do ato,
deverão oferecer ao consumidor inadimplete as devidas condições
para realizar o pagamento da dívida, podendo ser por meio de
boleto, cartão de crédito ou débito, trasnferências bancárias, entre
outros, de forma integral ou parcelada.” (AC)

     Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa



     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia
Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do
Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu
conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é reservada privativamente ao
Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não
foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem
como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     No mérito, registramos:

     Nosso projeto objetiva instituir a obrigatoriedade de as empresas concessionárias
de serviços públicos oferecerem aos consumidores inadimplentes a oportunidade de
quitarem seus débitos no momento do ato de corte do serviço.

     Considerando que essas empresas fornecem serviços essenciais à população como
água e energia; que estamos enfrentando uma pandemia e que a taxa de desemprego
no Brasil ficou em 14,6% no trimestre encerrado em maio 2021, o que representa um
contingente de 14,8 milhões de pessoas buscando por uma oportunidade no mercado
de trabalho no país (fonte: IBGE/2021); que no Brasil aproximadamente 61,1 milhões
de pessoas vivem na pobreza e 19,3 milhões na extrema pobreza (fonte: Made-
USP/2021); que o país vive a pior crise hídrica dos últimos 91 anos e que a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou sucessivos aumentos nas tarifas de
energia em 2021, já projetando uma alta de 16,7% nas tarifas de 2022; que além da
conta de luz, houve aumento também nos combustíveis, no gás de cozinha e, claro,
nos alimentos; e que em 12 meses, a inflação no país chegou a 8,99%;
compreendemos a necessidade de se instituir mecanismos legais que auxiliem os
pernambucanos em tempos de crises.

     Felizmente, a Aneel decidiu em junho deste ano pela prorrogação por mais três
meses da proibição de corte de energia por inadimplência para os consumidores de
baixa renda. No entanto, vale ressaltar que essa prorrogação é por tempo determinado
e que os débitos dos consumidores brasileiros não irão desaparecer. Registramos,
ainda, que após a liberação do corte do serviço, muitos consumidores estarão
superendividados.

     A oportunidade de quitar os débitos no ato do corte – inclusive através de acordo
com a concessionária, que poderá resultar em um parcelamento –, também trará
benefícios à empresa credora, pois não será necessário fazer a religação do
fornecimento em até 24 horas, quando o consumidor voltar estar



adimplente. Isso reduz custos e estimula o adimplemento.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse
Projeto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa para sua aprovação.

Sala das Reuniões, em 19 de Agosto de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 


