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Proíbe que as concessionárias de 
serviços públicos de água e energia 
elétrica realizem o corte do 
fornecimento residencial de seus 
serviços por falta de pagamento, em 
situações de exterma gravidade social, 
incluindo pandemias.  

 

 

PARECER 

 

I – RELATÓRIO  

No dia 18 de março de 2020, os ilustres Deputados Josué Neto e João 

Luiz, apresentaram o Projeto de Lei nº108/2020, que “Proíbe que as 

concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica realizem 

o corte do fornecimento residencial de seus serviços por falta de 

pagamento, em situações de exterma gravidade social, incluindo 

pandemias”. 

A Justificativa do projeto encontra-se anexa. 

Seguindo a tramitação de regime de urgência, prevista no art. 129, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas1, 

designou-se a Comissão Conjunta, composta pelas seguintes Comissões: 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Assuntos 

Econômicos, Comissão de Defesa do Consumidor e Comissão de Obras, 

Patrimônio e Serços Públicos, com a finalidade de analisar e emitir parecer 

 
1 Art. 129. O regime de urgência visa abreviar o período de apreciação da matéria pela Assembleia, 

mediante a dispensa de procedimentos citados no art. 121 deste Regimento. 
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técnico concernente ao projeto.  

É o breve relatório. Passo a opinar.  

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

A proposta legislativa em epígrafe tem como finalidade a suspensão 

dos cortes no fornecimento de água e energia elétrica residencial destes 

serviços por falta de pagamento enquanto perdurar o estado de emergência 

decorrente de situações de exterma gravidade social, no âmbito do Estado do 

Amazonas.  

Cossoante a Justificação dos Autores ressalta-se que, a extrema 

gravidade social, vivenciada atualmente pela Pandemia do novo Coronavírus 

(Covid-19), há efeitos dráticos nas relações comerciais mundiais, com 

impactos diretos nas relações comerciais, sejam, envolvendo empresas, 

consumidores ou até entidades da administração, independende de serem 

relaçoes precedidas de contratos formais negociados e assinados pelas 

partes, ou não.  

É notorio que o cenário de crise e grande abalo social, desta forma o 

objetivo do presente projeto é resguardar os consumidores elo mais fraco 

dessa relação proibindo o corte de fornecimento residencial de água e nergia 

elétrica por falta de pagamento, enquanto perdurar o estado de emergência.  

Nos termos do art. 24, V e VIII, da Constituição Federal2, a 

competência para o tema é concorrente, sem reserva de iniciativa, por se 

tratar de direito do consumidor.  

Sobre o tema, no julgamente da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 5961, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que: 

COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – 

 
2 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
(...) 
V - produção e consumo; 
(...) 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico;(g.n.). 
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PROTEÇÃO – LEI ESTADUAL – RAZOABILIDADE. 

Atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, 

surge constitucional norma estadual a versar 

proibição de as empresas concessionárias de 

serviços públicos suspenderem, ausente 

pagamento, fornecimento residencial de água e 

energia elétrica em dias nela especificados, ante a 

competência concorrente dos Estados para legislar 

sobre proteção aos consumidores – artigo 24, 

inciso V, da Constituição Federal.(g.n.) 

Desse modo, por vislumbrar índole de natureza consumerista na 

Porposta do Projeto de Lei nº108/2020 que ora analiso, a qual visa proíbir o 

corte de fornecimento de água e energia eletrica durante o estado de 

emergência.  

Cumpre salientar que, o objetivo do projeto não se refe à 

regulamentação dos serviços de energia elétrica, mas sim de relação de 

consumo.  

Ademais, é oportuno ressaltar que a matéria ora objeto desta proposta 

não se encontra entre aquelas vedadas pelos incisos do §4º do art. 60 da 

Constituição Federal3, ou seja, não se obseva nenhum ofensa à cláusula 

pétra. 

Assim, sem maiores digressões, não se vislumbra quaisquer 

incompatibilidades materiais, seja em face da Constituição Federal, seja em 

face da Constituição Estadual. 

Desta feita, o Projeto de Lei nº108/2020 afigura-se material e 

formalmente constitucional, mormente no que diz respeito à legitimidade 

 
3  Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
(...) 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de 
Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; 
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Parlamentar para deflagrar o procedimento legislativo em questão, por não 

tratar de matéria de competência exclusiva da União ou do Chefe do Executivo 

Estadual, não abrangendo quaisquer das hipóteses previstas no §1º, incisos I 

e II, do art. 33 da Constituição Estadual ou art. 61, §1º da Constituição da 

República, portanto manifesto voto favorável.  

 

III – CONCLUSÃO 

Diante do exposto, considerando que a presente proposição tramita 

em conformidade com a legislação que deve ser observada por esta Comissão 

Conjunta, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à aprovação do Projeto de Lei 

nº108/2020. 

 

É o parecer. 

 

Manaus/AM, 24 de março de 2020. 

 

 

DEPUTADO SERAFIM CORRÊA 

Relator 
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