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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. l-e Ficam proibidas as concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica de cortar
o fornecimento residencial de seus serviços por falta de pagamento de suas respectivas contas,
enquanto perdurar o estado de emergência decorrente de situações de extrema gravidade social, no

âmbito do Estado do Amazonas.

Art. 2e Ao consumidor que tiver suspenso o fornecimento, fica assegurado o direito de acionar
juridicamente a empresa concessionária por perdas e danos, além de ficar desobrigado do pagamento

do débito que originou o referido corte.

Art. 3e Fica estabelecido que, cessado o estado de emergência, o consumidor deverá procurar as

respectivas concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica a fim de quitar o débito que,

por ventura, venha a existir.

Art. 4e Esta lei entra em vigor na data de sua publicafro.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus/AM, L8 de março de
2020.

J NETO J

Deputado Estadual Deputa
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JUSTIFICATIVA

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de
lnconstitucionalidade ADI 5961/PR, rel Min. Alexandre Ce Moraes, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio,
julgamento em t9.I2.20I8, considerou constitucional legislação estadual que proíba o corte no
fornecimento de água e energia elétrica.

Em situações de extrema gravidade social, como é o caso da Pandemia do novo Coronavírus
(Covid-19) que estamos vivendo atualmente, há efeitos drásticos nas relações comerciais mundiais.
Especialistas em contratos comerciais e comércio internacional, explicam que, no âmbito legal, a

epidemia do novo Coronavírus (Covid-L9) tem impacto direto nas relações comerciais, sejam
envolvendo empresas, consumidores ou até entidades da administração. A situação destacada
independe de serem relações precedidas de contratos formais negociados e assinados pelas partes, ou
não.

As relações comerciais estão sendo afetadas de várias formas, e basicamente envolvem a

rescisão ou revisão de contratos, o cancelamento de compras, a revisão de prazos de entrega, a

imposição de multas ou indenizações por descumprimento.

O Ministério da Economia reduziu de2,4%para2,L%o o crescimento do Produto lnterno Bruto,
soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia, em

2020. De acordo com o governo, a revisão para bai>:o está relacionada com os efeitos do novo

coronavírus (covid-L9) na economia mundial e, consequentemente, no Brasil.

Diante de cenários de crise e grande abalo social, a proibição no corte de fornecimento
residencial de água e energia elétrica por falta de pagarnento, justifica-se enquanto perdurar o estado
de emergência. No caso da pandemia do novo Coronavírus (Covid-L9), por exemplo, verificam-se os

impactos das medidas de prevenção adotadas pelo Governo. A redução substancial de algumas

atividades, de circulação de pessoas nas ruas, cancelamentos de eventos, levam à redução de

abastecimento do mercado e a uma inevitável retraçãc no comércio, comprometendo, sobretudo, o
mercado informal, em razão da diminuição de demanda para produtos e serviço de quem trabalha na

informalidade.

Dessa forma, esse Projeto visa assegurar ao consumidor, o fornecimento ininterrupto de água e
energia elétrica durante períodos de grande instabilidade, crise, pandemias que levam a um estado de
emergência. Nesses períodos, a população necessita ficar mais recolhida e acaba gerando um aumento
no consumo dos serviços referidos tendo em vista as medidas de prevenção. Sendo assim, é imperativo
que não seja interrompido o fornecimento de água e energia elétrica, para que o consumidor não seja

privado de serviços essências
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Ante os elementos motivadores ora expostos, necessário que a presente proposição tramite em

regime de URGÊNClA.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus/AM, L8 de março

de 2020.

JOSU É ruero J

Deputado Estadual Deputado d ual
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JOSE AUGUSTO FERRAZ DE LIMA - 214.895.132-72 EM 31/03/2020 18:37:44
SAULLO VELAME VIANNA - 777.157.482-34 EM 31/03/2020 09:06:45
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ALCIMAR MACIEL PEREIRA - 346.515.352-91 EM 24/03/2020 14:29:14
ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA - 456.019.412-20 EM 24/03/2020 14:10:15
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