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PROJETO DE LEI Nº 117/2021 

 

Estabelece a obrigatoriedade de as concessionárias de 

água e energia elétrica oferecerem a opção de 

pagamento antes da suspensão do serviço, e dá outras 

providências. 

 

Autor: Vereador Jairo Cardoso 

 

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, Aprova: 

 

Art. 1º Esta Lei trata da obrigatoriedade de as empresas concessionárias e 

terceirizadas de água e energia elétrica, no âmbito do Município de Foz do Iguaçu, 

oferecerem a opção de quitação de débitos no ato de corte do serviço. 

 

Art. 2º Ficam obrigadas as empresas concessionárias e terceirizadas de água e 

energia elétrica, no âmbito do Município de Foz do Iguaçu, a oferecer a opção de pagamento 

dos débitos pendentes do consumidor por meio de cartão de crédito, débito, dinheiro e/ou 

“PIX”, no ato do corte do serviço. 

 

Parágrafo único. Estando o agente concessionário e/ou terceirizados desprovidos 

da máquina de cartão para recebimento dos valores devidos, a suspensão do serviço não 

poderá ser realizada. 

 

Art. 3º O pagamento do débito deverá ser ofertado no mesmo dia e em momento 

anterior à suspensão do serviço, nas opções débito, crédito, dinheiro ou via “PIX”.  

 

Art. 4º Poderá a concessionária criar uma taxa de negociação em domicilio, 

conforme sua tabela de preços, a ser cobrada na próxima fatura do usuário. 
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Art. 5º Esta Lei entrará em vigor em 120 (cento e vinte) dias após a sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2021. 

 

 

Jairo Cardoso 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição visa à possibilidade de quitação dos débitos dos usuários no 

período anterior ao ato de corte do serviço, resguardando o direito do consumidor ao acesso 

desses serviços essenciais,  

Vale ressaltar que, com o advento de novos meios de pagamentos, torna-se cada vez 

mais fácil e rápido o pagamento de débitos.  

O Projeto não visa interferir no funcionamento da execução do fornecimento dos 

serviços, mas resguardar o acesso dos serviços aos usuários, pois atualmente as concessionárias 

de água e energia cortam o serviço sem nem mesmo avisar os usuários sobre a realização desse 

ato, gerando graves transtornos aos moradores. 

Estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, que os serviços 

essenciais deverão ser prestados de forma contínua: 

 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, per-

missionárias 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 obriga-

ções referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-

las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código. 

                                                     

A proposição, portanto, garante a continuidade da prestação do serviço, além de garantir 

maior eficiência com a quitação dos débitos.  

Em relação a competência de a matéria ser privativa do Poder Executivo, é relevante 

frisar o que a jurisprudência vem manifestando-se: 

 

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de In-

constitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Ja-

neiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. In-

constitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Po-

der Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência priva-

tiva do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Admi-

nistração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos 

nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhe-
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cida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordiná-

rio provido.(STF - REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAOR-

DINÁRIO COM AGRAVO 878.911 RIO DE JANEIRO, Relator MIN. GIL-

MAR MENDES, julgamento em 9-9-2016, Plenário, DJE 11/10/2016) G.N 

     

Portanto, resta claro que a matéria vem de encontro ao previsto na Lei nº 8.078/90, ao 

garantir a continuidade do serviço prestado, bem como assegurar o direito dos usuários. Acom-

panhando também os objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, previsto no ar-

tigo 4º, incisos I e II, alíneas “a” e “c”, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece: 

 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o aten-

dimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, sa-

úde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de con-

sumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) 

 

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de con-

sumo; 

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 

 

a) por iniciativa direta; 

 .... 

c) pela presença do Estado no mercado de consumo; 

 

Portanto, com a possibilidade de quitação dos débitos anterior ao corte do serviço, os 

usuários não seriam prejudicados pelo eminente ato, e as concessionárias de água e luz teriam 

seu objetivo atingido, que seria o de recebimento dos débitos. 

Por fim, vale ressaltar que iniciativa parecida já foi apresentada e aprovada nos municí-

pios de Franca-SP e  Rio de Janeiro-RJ.   

 


