
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001898/2021

Dispõe sobre a proibição do corte de
fornecimento de serviço de água, energia
elétrica, gás canalizado e telefonia, por motivo
de inadimplemento, quando a contratante for
mulher de baixa renda vítima de violência
doméstica e familiar sob medida protetiva de
urgência.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º Ficam as concessionárias de serviço público de energia elétrica, água, gás
canalizado e telefonia, no âmbito do Estado de Pernambuco, proibidas de suspenderem o
fornecimento do serviço pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, por motivo de
inadimplemento, quando a contratante for mulher de baixa renda vítima de violência
doméstica e familiar, que esteja sob medida protetiva de urgência da Lei Federal nº 11.340, de
7 de agosto de 2006.

     Art. 2º O direito assegurado nesta Lei dar-se-á mediante a apresentação de:

     I - termo de deferimento da medida protetiva de urgência;

     II - declaração da vítima atestando que dependia financeiramente do agressor ou que com
ele dividia as despesas domésticas, tendo se afastado do seu convívio após o deferimento da
medida protetiva de urgência; e

     III - documento que comprove possuir renda mensal igual ou inferior a 1 (um) salário
mínimo, podendo valer-se da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de Carteira
Profissional emitida por Conselho de Classe, que ateste a ausência de vínculo empregatício.

     Art. 3º Excluem-se da proibição de suspensão do fornecimento de que trata o art. 1º as
seguintes situações:

     I - o fornecimento do serviço tenha sido obtido mediante fraude ou de forma clandestina;

     II - ocorrência de acidente que coloque em risco o patrimônio de terceiros, a segurança ou
o bem estar de pessoas ou animais, mediante requerimento da autoridade competente; ou

     III - necessidade de realização de manutenção preventiva ou corretiva nas



estruturas utilizadas para fornecimento dos serviços.

     Art. 4º O disposto nesta Lei não isenta a contratante de proceder ao respetivo pagamento
do débito, podendo a concessionária valer-se dos meios ordinários de cobrança previstos na
legislação civil aplicável.

     Art. 5º Caberá à contratante comunicar à concessionária acerca da necessidade de
fornecimento ininterrupto do serviço, devido à condição de vítima de violência doméstica e
familiar de baixa renda sob medida protetiva de urgência, nos termos do art. 2º.

     Art. 6º O prazo de que trata o art. 1º será computado a partir do primeiro dia útil após o
vencimento da fatura.

     Art. 7º A suspensão do serviço após o transcurso do prazo de que trata o art. 1º somente
poderá ocorrer mediante prévia comunicação por parte da concessionária, observando-se o
disposto no art. 149, da Lei nº 16.559, de 15 de janeiro de 2019.

     Art. 8º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às seguintes
penalidades:

     I - advertência, quando da primeira autuação de infração; ou

     II - multa, a ser fixada entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

     § 1º Em caso de reincidência, o valor da multa será aplicado em dobro.

     § 2º Os valores limites de fixação da penalidade de multa prevista neste artigo serão
atualizados, anualmente, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou
índice previsto em legislação federal que venha a substituí-lo, devendo ser revertidos em
favor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 16.559, de 15 de
janeiro de 2019.

     Art. 9º A fiscalização do disposto nesta Lei será realizada pelos órgãos públicos de
proteção ao consumidor, os quais serão responsáveis pela aplicação das sanções decorrentes
de infrações às normas nela contidas, mediante procedimento administrativo, assegurada a
ampla defesa.

     Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     O presente Projeto de Lei objetiva proibir a suspensão por 180 (cento e oitenta) dias, de
serviços essenciais de fornecimento de água, energia elétrica, gás canalizado e telefonia, por
motivo de inadimplemento, quando a contratante for mulher de baixa renda vítima de
violência doméstica e familiar, que esteja sob medida protetiva de urgência da Lei Federal nº
11.340, de 7 de agosto de 2006.

     A medida visa proteger e dar condições para o fortalecimento psicossocial e financeiro às
vítimas de violência doméstica e familiar.



     Registramos que de cada quatro mulheres que sofrem violência doméstica no Brasil, uma
não denuncia o agressor porque depende financeiramente dele. E transpor essa barreira é uma
das maiores dificuldades delas, posto que a dependência financeira é um dos fatores que
fazem as mulheres se submeterem por anos a uma relação abusiva. Lembrando que a cultura
machista e patriarcal que persiste em nosso país dificulta a conquista da autonomia financeira,
o alcance aos mais elevados níveis de ensino e ainda reserva às mulheres o espaço doméstico.

     Quando são expedidas as medidas protetivas de urgência da Lei Federal nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, em que os agressores são removidos do lar, muitas mulheres se veem
materialmente desamparadas pelo Estado e pela sociedade, o que resulta por vezes no retorno
ao relacionamento abusivo devido à dependência econômica.

     Logo, é fundamental que o Estado crie políticas públicas de enfrentamento à violência e de
empoderamento feminino. Essas políticas devem perpassar todos os eixos: educação, moradia,
trabalho, saúde, etc. Por isso propomos o presente projeto de Lei, a fim de dar condições para
que essas vítimas tenham oportunidade de se integrar ou reintegrar a uma vida
autossuficiente.

     Registramos que a maior parte das mulheres que são vítimas de violência doméstica e
familiar possuem filhos, o que prejudica ainda mais a reestruturação das contas do lar.

     No mais, trazemos a essas razões legislativas o disposto no inciso XIII, do parágrafo único
do art. 5º, da Constituição do Estado de Pernambuco: “ é competência comum do Estado e
dos Municípios: (...) combater todas as formas de violência contra a mulher ”.

     Vale salientar que a Assembleia Legislativa de Pernambuco já aprovou proposta de lei
semelhante – a Lei nº 16.534, de 9 de janeiro de 2019 –, que dispõe sobre a proibição do corte
de fornecimento de água, energia elétrica, gás canalizado e telefone às unidades consumidoras
inadimplentes em vésperas de feriados, feriados declarados por Lei, sextas-feiras e finais de
semana no Estado de Pernambuco, bem como proíbe o corte do fornecimento do serviço de
energia elétrica por inadimplemento nas unidades onde existam pessoas usuárias de
equipamentos vitais à preservação da vida.

     Recentemente, a Câmara Municipal do Recife também aprovou medida semelhante, de
autoria do vereador Rinaldo Júnior (PSB), que suspende o corte de água e energia elétrica
durante 120 dias, devido à situação de calamidade provocada pela pandemia do novo
coronavírus, a qual foi sancionada pelo prefeito Geraldo Julio (PSB).

     No dia 23 de março, também foi proferida uma decisão da 3ª Vara Cível do Recife que
proibiu o corte de energia elétrica de consumidores residenciais durante o período de
isolamento devido à pandemia do novo coronavírus. Com isso, as pessoas que ficaram sem
luz por causa da falta de pagamento tiveram o serviço restabelecido, em todo o estado. De
acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a decisão do juiz Júlio Cézar Santos
acatou um pedido feito pela Defensoria Pública do Estado, em uma ação civil pública.



     Percebe-se que já há nas instituições públicas e na sociedade o sentimento social de
compreensão pela não suspensão de serviços essenciais por falta de pagamento, quando o
devedor se encontra em situação desfavorável que configura hipótese de força maior.

     Ressaltamos que a competência legislativa para a propositura do presente Projeto de Lei
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 novas atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     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.

     Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse Projeto de Lei,
solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua
aprovação.

 

Sala das Reuniões, em 04 de Março de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 2ª, 3ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª comissões.


