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Relator: Deputado Delegado Péricles

Regulamenta o ressarcimento ao consumidor

pela concessionária de energia elétrica que

prestam serviços no Estado do Amazonas na

ocorrência de dano.

I- RELATóRIO:

Submete-se à apreciação desta Comissão o Projeto de Lei ns 36412019, de

autoria da llustre Deputada Joana Darc que regulamenta o ressarcimento ao consumidor

pela concessionária de energia elétrica que prestam serviços no Estado do Amazonas na

ocorrência de dano,

A proposição foi apresentada no dia 05106/2019, sendo incluída em pauta nas

reuniöes ordinárias dos dias Lt,12 e 13 de junho, sem interposição de emendas.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta Comissão

de Constituição, Justiça e Redação para análise de seus aspectos constitucional, legal e

jurídico, nos termos do disposto no Art. 27, iní,1, alínea "a"! cf c Art. !27, $le, inc. ll12, do

Regimento lnterno.

t Art. 27. As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art, 26 deste

Regimento, nos limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e abrangências

temáticas: l- Comissão de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental
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Oportuno salientar que o Relator da proposição, no âmbito desta Comissão

técnica, emitiu Parecer favorável ao prosseguimento do projeto. Contudo, por não me

perfilhar ao entendimento do Relator designado, passo a emitir Parecer-Vista, na tentativa

de criar juízo de valor divergente.

É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçÃO:

Com base no que dispõem o Art. 33, caput, da Constituição Estadua13 e Art.87,

inc, l, do Regimento lnternoa, a eminente deputada Joana Darc submete para apreciação

desta Casa Legislativa a presente propositura justificando a iniciativa, em breve síntese, que

o projeto tem por finalidade regulamentar o procedimento de solicitação de ressarcimento e

sua posterior análise pela distribuidora de energia.

Procedendo, então, a devida análise da constitucionalidade e da juridicidade,

apesar da louvável intenção do legislador, a presente propositura não se encontra

devidamente ancorada na competência legislativa atribuída aos parlamentares nos ditames

da Constituição Federal e Constituição amazonense,

e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciaçäo da Assembleia e de matérias que lhe sejam

encaminhadas.

' Ar1. tZT. (...) Sfe A proposição é despachada às comissões pelo Presidente da Assembleia, obedecendo aos

seguintes procedimentos: (...) lll - distribuição da matéria às comissöes permanentes, iniciando a análise pela

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidade jurídica e legislativa, salvo

exceções contidas neste Regimento.t Art.33, A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, ao

Defensor Público-Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta

Constituição.o ArT.87. A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição do Estado,

admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria: I - Deputado e ou Deputados em conjunto, com limite

de 02 (dois) Deputados por Projeto;
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Quanto à competência para legislar sobre esta matéria, devemos fazer uma

análise a respeito das Agências Reguladoras,

As agências reguladoras são autarquias sob regime especial, dotadas de

autonomia administrativa e financeira, estabilidade de seus dirigentes e prerrogativas

necessárias ao desempenho de suas funções. As agências reguladoras desempenham

funções executivo-administrativas, normativas e decisórias, dentro de uma matéria

delimitada, sendo que a sua competência é deferida pela Lei ne 13.848/2019.

O principal objetivo da Lei L3.848120I9 é, justamente, criar um regime uniforme,

na medida do possível, para disciplinar a atuação de todos os órgãos com função regulatória

que possam ser qualificados como "agências reguladoras". Exatamente por isto que a

normatização foi realizada pela União, pela necessidade de uniformização.

Sendo assim, podemos verificar que quando se trata determinadas matérias,

cabe às agências reguladoras a competência para legislar, sendo assim, vinculada à União.

O presente projeto de lei visa disciplinar o ressarcimento de bens danificados em

virtude de pane e sobrecarga elétrica.

O Art.3o, inc. XlX, da Lei ns 9.42711996, que institui a Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessöes de serviços públicos de energia

elétrica e dá outras providências, dispõe que:

Art.3e Além das atribuições previstas nos incisos ll, lll, V, Vl, Vll, X, Xl e Xll do art.

29 e no art. 30 da Lei no 8.987, de L3 de fevereiro de 1995, de outras incumbências

expressamente previstas em lei e observado o disposto no 5 l-o, compete à ANEEL:

(..,) xlx - regular o serviço concedido, permitido e autorizado e fiscalizar

permanentemente sua prestação.
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Portanto, cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob

regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, disciplinar sobre ressarcimento

de equipamento danificado em decorrência da interrupção ou da oscilação na qualidade do

fornecimento de energia.

Na verdade, a ANEEL não apenas tem a competência para legislar sobre a

matéria, como já ofez, através da Resolução Normativa ne 4L4, de 9 de setembro de 2010,

em seus Capítulo XVI que trata "DO RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS". O art. 204 da

referida Resolução afirma que:

Art. 4e O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da

ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à

distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos;

A Constituição da República de 1988 outorga à União, de forma privativa,

competência para legislar sobre energia elétrica, consoante art. 22, inciso lV, da Carta

Política, verbis:

ArT. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:(...) lV - águas, energia,

informática, telecomunicações e radiodifusão;

Cumpre observar que o parágrafo único, do art. 22, da Lei Maior, ao mesmo

tempo em que assenta a competência suplementar dos Estados para legislar sobre questöes

específicas das matérias nele relacionadas, condiciona essa atuação aos limites e parâmetros

previamente definidos em lei complementar, inexistente na hipótese'

No mesmo sentido, o art. 21", inciso Xll, alínea "b", da Constituição Federal

preconiza que competirá à União, exclusivamente, "explorar, diretamente ou mediante

autorização, concessão ou permissão, os serviços e instalações de energia elétrica".

Nesse sentido, salvo melhor juízo, entendo que o projeto ora em exame versa,

na verdade, sobre serviços de energia elétrica, ainda que sob o enfoque consumerista,

tratando-se, por conseguinte, de matéria p rivativa da União. Logo, em sendo inexistente, no
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presente caso, delegação de tais serviços aos Estados por meio de Lei Complementar, é

forçoso reconhecer que o presente projeto de lei padece de inconstitucionalidade formal.

Portanto, verifica-se que o presente projeto de lei está eivado de vício, por

inconstitucionalidade formal, por ser de competência da União, através das Agências

Reguladoras, legislar sobre a matéria, não cabendo fazê-lo em âmbito estadual.

Em suma, quanto aos aspectos formais de admissibilidade, verificamos que a

proposta rì". 364/2019, encontra-se com vício de competência, uma vez que é de

competência da União e das Agências Reguladoras legislar sobre o assunto, não cabendo ao

Estado fazê-lo.

Desta feita, como o Projeto de Lei em destaque não está de acordo com as

normas constitucionais, cumpre esta Comissão de Constituição e Justiça reconhecer pela

inconstitucionalidade do projeto de lei.

ilt- coNcLUSÃo:

Diante do exposto, considerando que o presente projeto não atende os requisitos formais

exigidos pela ordem constitucional e legal, MANIFESTO VOTO CONTRÁR|O ao

prosseguimento do Projeto de Lei ns 364/20L9, de autoria da Deputada Joana Darc,

conclamando aos nobres pares desta Comi o e ao Plenário desta Casa idêntico voto.

DEPUTAD ELEGADO PÉRICLES

Relator

Manaus, 27 de outubro de 201"9
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