
tilãïtrFr

PODEN TEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DEPUTADO JOÃO tUIZ

REquERrMENro N' 36h? nozo

ASSUNTO: Requer à Mesa Diretora, com aquiescência do Soberano Plenário, na forma

regimental, com base no art. LL6 e art. L20, inciso X, do Regimento interno da Assembleia

Legislativa do Estado do Amazonas, combinado com art. 30, parágrafo 2", inciso V, da

ConstituÍção do Estado do Amazonas, que seja encaminhada indicação em forma de

Requerimento à Defensoria Pública do Estado do Amazonas - DPE/AM, na pessoa do

Excelentíssimo Defensor Público Geral, Sr. Ricardo Paiva, indicando que ajuíze ações Civis

Públicas em face das operadoras: Ol, CLARO e VIVO. Para que regularizem os serviços de

telefonia e internet do Médio Solimões, compreendidos pelos municípios de Coari, Fonte

Boa, Uarini, Alvarães, Tefé, Jutaí, Codajás, Manacapuru, lranduba, Anori, Anamã, Caapiranga

e Manaquiri e que as operadoras indenizem por dano moral coletivo para que assim exista a

correlata reparação à população destas localidades.

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas,

Senhores Deputados;

JUSTIFICATIVA

Os serviços de telefonia móvel são de interesse coletivo e devem ser prestados observando

o que preceitua o artigo 22 da Lei ne 8.078 de 11'de Setembro de 1990 que instituiu o

Código de Defesa do Consumidor. Senão vejamos:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárÍas,

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos

essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a

cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.
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Acerca de tais serviços, Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece

"1., Há certas atividades que, por seu relevo, influem nas condições de vida

da generalidade ou quase generalidade dos membros da Sociedade, pois

apresentam uma importância correlacionada aos padrões básicos de

civilização de uma dada época e demandam uma especial disciplina

protetora, ante a necessidade de mantê-los dentro de certos padrões de

qualidade e eficiência. Por tal razão, o Estado considera que não podem

ficar relegadas simplesmente aos eventuais empenhos, interesses, cuidados

ou zelos da iniciativa privada, Daí porque reputa de seu dever prestá-los,

por si ou por aqueles a quem credencie, e obviamente os coloca sob uma

disciplina que assegure e proteja o interesse dos membros do corpo social,

afiançando a acessibilidade, continuidade e boa qualidade das sobreditas

atividades havidas como de considerável relevo para a coletividade. Tais

atividades é que são denominadas serviços públicos.

2. Em nosso tempo histórico, os serviços de telecomunicações,

notadamente os de telefonia, respondem com exemplar tipicidade ao

gênero de atividades de que se está a falar."

Apesar de todas as normas que protegem o consumidor e garantem uma prestação de

serviço eficiente, a qualidade da prestação dos serviços de telecomunicações está precária

no interior do Estado do Amazonas.

Por meio desta indicação, busca-se fazer reconhecer os danos causados a usuários de

telefonia móvel residentes no médio Solimões, compreendidos pelos municípios de Coari,

Fonte Boa, Uarini, Alvarães, Tefé, Jutaí, Codajás, Manacapuru, lranduba, Anori, Anamã,

Caapiranga e Manaquiri e promover a correlata reparação. Vez que o serviço está sendo

ofertado com padrão inadequado de qualidade.
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Desta forma, requeiro à mesa diretora da casa, com aquiescência do Soberano Plenário, na

forma Regimental, que seja encaminhado lndicação na forma de Requerimento à Defensoria

Pública do Estado do Amazonas - DPE/AM, na pessoa do Excelentíssimo Defensor Público

Geral, Sr. Ricardo Paiva, indicando que ajuíze ações Civis Públicas em face das operadoras:

Ol, CLARO e VIVO. Para que regularizem os serviços de telefonia e internet do Médio

Solimões, compreendidos pelos municípios de Coari, Fonte Boa, Uarini, Alvarães, Tefé, Jutaí,

Codajás, Manacapuru, lranduba, Anori, Anamã, Caapiranga e Manaquiri e que as operadoras

indenizem por dano moral coletivo para que assim exista a correlata reparação à população

destas localidades.

PIENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA TEGISLATIVA Do EsTADo Do AMAZoNAS, em
Manaus, 30 de julho de 2020.

JOÃO LUtZ

Deputado Estadual - REPUBLICANOS
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