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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº
5.745/2017, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO
DE DEVERES A PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELE-
FONIA E INTERNET. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRI-
VATIVA DA UNIÃO. OFENSA AOS ARTS. 21-XI E 22-IV DA
CONSTITUIÇÃO.

1. A exigência de pertinência temática não impede o conhecimento
amplo da ação “quando o vício de inconstitucionalidade irrogado
for idêntico a todos os seus interessados” (ADI 4.203/RJ).

2. É inconstitucional, por usurpação da competência material e le-
gislativa da União, lei estadual que imponha dever a prestadoras de
serviços de telecomunicações. Precedentes.

- Parecer pela procedência do pedido.

I

Trata-se de  ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar,

proposta pela Associação das Operadoras de Celulares (ACEL) e pela Associação Brasileira de

Concessionárias de Serviço Telefônico (ABRAFIX), tendo por objeto o art. 2º-I da Lei 7.574,

de 12 de maio de 2017, do Estado do Rio de Janeiro, que “obriga as empresas prestadoras

de serviço a, previamente, informarem aos consumidores dados dos funcionários que execu-

tarão os serviços demandados em suas residências ou sedes”.

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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Este é o teor da norma impugnada:

Art. 1º As empresas prestadoras de serviços, quando acionadas para realizar qualquer reparo
ou prestação de serviço nas residências ou sedes de seus consumidores, ficam obrigadas a,
em um prazo de pelo menos 1h (uma hora) antes do horário agendado para a realização
do serviço solicitado pelo consumidor, enviar mensagem de celular a este, informando,
no mínimo, o(s) nome(s) e o(s) número(s) do Documento de Identidade (RG) da(s) pes-
soas que realizarão o serviço solicitado, acompanhados de foto, sempre que possível.

§ 1º Ao ser contatado pelo consumidor para solicitar o agendamento do serviço, o prestador
deverá requerer o número do celular, através do qual a mensagem será enviada e, no caso
do consumidor declarar que não possui celular, deverá o aviso, contendo os dados descri-
tos no caput, ser enviado por e-mail, igualmente informado pelo solicitante do serviço.

§ 2º Caso o solicitante igualmente não forneça e-mail para envio das informações, tal cir-
cunstância deve ser documentada pela empresa prestadora de serviços em seus registros,
devendo, ainda, informar “palavra chave” ao solicitante, a qual será informada ao mesmo
pelo(s) funcionário(s) enviado(s) pela empresa, ao comparecer(em) ao local.

Art. 2º Para fins da presente Lei, dentre outros, são consideradas prestadoras de serviços:

I - empresas de telefonia e internet;

II - empresas de televisão a cabo, satélite, digital, e afins;

III - empresas de televisão a cabo, satélite, digital, e afins;

IV - autorizadas de empresas de aparelhos de utilidade domésticas;

V - concessionárias de energia elétrica;

VI - empresas fornecedoras de gás encanado para fins residenciais;

VII - empresas de seguro.

Art. 3º O descumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator às penalidades
previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo a multa ser revertida para o Fundo
Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor - FEPROCON.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orça-
mentárias próprias, consignadas no orçamento; suplementadas, se necessário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação.

A petição inicial aponta  afronta aos arts. 21-XI, 22-IV e 175 da Constituição.

Sustenta usurpação da competência privativa da União para legislar sobre exploração dos

serviços de telecomunicações. Alega que “admitir competência dos demais entes federados

para legislar em matéria de telecomunicações significaria, além da criação de inconcebí -

veis desigualdades entre os usuários do serviço, a indevida intervenção de terceiros na au-

torização conferida pelo Poder Público federal ao agente privado”.

O relator, Min. Alexandre de Moraes, adotou o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999,

com solicitação de informações aos interessados (peça 16 do processo eletrônico).
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A Assembleia Legislativa e o Governador do Estado defenderam a constitucionali-

dade da lei estadual. Afirmaram que, por objetivar proteger consumidores de possíveis assaltos

em suas residências ou sedes de empresas, a norma disciplina matéria afeta a direito do consu-

midor, cuja competência para legislar é concorrente entre a União e os Estados, nos termos do

art. 24-V-VIII da Constituição (peças 21 e 27).

A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação

direta e, nessa extensão, pela procedência do pedido (peça 29).

É o relatório.

II

Não procede a  preliminar suscitada pela Advocacia-Geral da União  de falta de

pertinência temática entre a integralidade da norma impugnada e a representatividade das en-

tidades requerentes. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.203/RJ, decidiu que “a

exigência de pertinência temática não impede o amplo conhecimento da ação, com a decla-

ração de inconstitucionalidade da norma para além do âmbito dos indivíduos representados

pela entidade requerente, quando o vício de inconstitucionalidade for idêntico para todos os

seus destinatários” (ADI 4.203/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.2.2015).

A ação direta de inconstitucionalidade, portanto, deve ser  integralmente conhe-

cida, ainda que a Associação das Operadoras de Celulares (ACEL) e a Associação Brasileira

de Concessionárias de Serviço Telefônico (ABRAFIX) representem apenas as empresas pres-

tadoras de serviços de telefonia e o conteúdo da norma abranja outros serviços de prestação

continuada, porquanto o vício irrogado é idêntico para todos os seus destinatários.

A Constituição, ao dispor sobre serviços de telecomunicações, fixou competência

privativa da União para legislar sobre o tema e para “explorar, diretamente ou mediante auto-

rização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações” (arts. 21-XI e 22-IV). No

que se refere à prestação de serviços públicos, estabelece o art. 175 da Constituição:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de con-
cessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:
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I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o cará-
ter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade,
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II – os direitos dos usuários;

III – política tarifária;

IV – a obrigação de manter serviço adequado.

Daí resulta que: (i) a lei sobre telecomunicações é necessariamente de caráter fe-

deral e (ii) compete a essa lei dispor sobre os serviços que devam ser oferecidos pelas conces-

sionárias ou permissionárias. Daí o Min. Sepúlveda Pertence afirmar que “a competência da

União, tratando-se de um serviço público federal, é privativa e exaustiva” (ADI 3.322-MC,

Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 19.12.2006). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pací-

fica sobre competir à União legislar de maneira privativa sobre telecomunicações (ADIs 3.959,

4.649, 4.603, 5.356, 4.861, 5.253, 4.761, 4.477, entre outros julgados).

Com base nos arts. 21-IX e 22-IV da Constituição, foi editada a Lei 9.472/77, que

dispôs sobre a organização dos serviços de telecomunicações e, nos arts. 8º e seguintes, criou a

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), como órgão regulador do sistema.

O art. 2º-I da Lei 7.574/2017, do Estado do Rio de Janeiro, inclui as empresas

de telefonia e internet entre as prestadoras de serviços que, nos termos do art.  1º da referida

lei, ficam obrigadas a informar ao consumidor, com a antecedência mínima de 1 hora, por men-

sagem de celular ou e-mail, os dados das pessoas que realizarão o serviço por ele solicitado.

Em que pese o louvável intento da lei estadual, a imposição da obrigação enseja interferência

direta no objeto do contrato de concessão ou de permissão e invade competência privativa da

União para disciplinar a matéria, ainda que a pretexto de defesa do consumidor:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇOS DE TELECOMUNI-
CAÇÕES.  INTERNET.  COBRANÇA DE TAXA PARA O SEGUNDO PONTO DE
ACESSO. ART. 21, INC. XI, E 22, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNI-
CAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI DISTRITAL 4.116/2008.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A Lei distrital n. 4.116/2008 proíbe as empresas de telecomunicações de cobrarem ta-
xas para a instalação do segundo ponto de acesso à internet.

2. O art. 21, inc. IX, da Constituição da República estabelece que compete à União ex-
plorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de te-
lecomunicações, enquanto o art. 22, inc. IV, da Constituição da República dispõe ser da
competência privativa da União legislar sobre telecomunicações.
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3. Ainda que ao argumento de defesa do consumidor, não pode lei distrital impor a uma
concessionária federal novas obrigações não antes previstas no contrato por ela firmado
com a União. Precedentes.

4. Ação direita de inconstitucionalidade julgada procedente (ADI 4.083, Rel. Min. Cár-
men Lúcia, DJe 14.12.2010).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.824/2016 DO ESTADO DO
MATO GROSSO DO SUL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.  OBRIGA-
ÇÃO DE APRESENTAR MENSALMENTE VELOCIDADE DIÁRIA MÉDIA DE ENVIO
E DE RECEBIMENTO DE DADOS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA
DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECO-
MUNICAÇÕES. AFRONTA AOS ARTS. 21, XI, E 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA RE-
PÚBLICA. PRECEDENTES.

1. Ao obrigar as empresas prestadoras de serviço de internet móvel e de banda larga, na
modalidade pós-paga, a apresentar ao consumidor, na fatura mensal, gráficos informando a
velocidade diária média de envio e de recebimento de dados entregues no mês, a Lei
4.824/2016 do Estado do Mato Grosso do Sul, a pretexto de tutelar interesses consume-
ristas, altera, no tocante às obrigações das empresas prestadoras, o conteúdo dos contratos
administrativos firmados no âmbito federal para a prestação do serviço público de telefo-
nia, perturbando o pacto federativo.

2. Segundo a jurisprudência reiterada desta Suprema Corte, revela-se inconstitucional,
por invadir a competência privativa da União para regular a exploração  do serviço pú-
blico de telefonia – espécie do gênero telecomunicação –, a lei estadual cujos efeitos não
se esgotam na relação entre consumidor-usuário e o fornecedor-prestador, interferindo na
relação jurídica existente entre esses dois atores do Poder Concedente, titular do serviço
(arts. 21, XI, 22, IV, e 175 da Constituição da República). Precedentes.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente (ADI 5.569/MS, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe 1º  .6.2017).

A lei estadual imiscuiu-se na competência legislativa da União. Impôs dever às

concessionárias, em invasão do campo constitucionalmente reservado ao ente central da fede-

ração, onde não há espaço para atuação legislativa estadual na matéria.

Há numerosos julgados do Supremo Tribunal Federal reconhecendo inconstitu-

cionalidade de leis estaduais que, a pretexto de defesa do consumidor, apresentam repercus-

são  onerosa  sobre  contratos  de  concessão  de  serviço  público  federal  relacionados  com

telecomunicações. A propósito:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇOS DE  TELECOMU-
NICAÇÕES. INTERNET. COBRANÇA DE TAXA PARA O SEGUNDO PONTO DE
ACESSO.  ART.  21,  INC.  XI,  E  22,  INC.  IV,  DA CONSTITUIÇÃO  DA REPÚ-
BLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELE-
COMUNICAÇÕES.  INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL DA LEI  DISTRITAL
4.116/2018. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A Lei distrital n. 4.116/2008 proíbe as empresas de telecomunicações de cobrarem ta-
xas para instalação do segundo ponto de acesso à internet.
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2. O art. 21, inc. IX, da Constituição da República estabelece que compete à União ex-
plorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de te-
lecomunicações, enquanto o art. 22, inc. IV, da Constituição da República dispõe ser da
competência privativa da União legislar sobre telecomunicações.

3. Ainda que ao argumento de defesa do consumidor, não pode lei distrital impor a
uma concessionária federal novas obrigações não antes previstas no contrato por
ela firmado com a União. Precedentes.

4. Ação julgada procedente. (ADI 4.083/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.12.2010)

No mesmo sentido: ADI 5.098/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.4.2018

(lei estadual que estabelecia obrigação de fornecer a consumidor informações sobre área de co-

bertura e qualidade de sinal da operadora de telefonia móvel); ADI 5.569/MS, Rel. Min. Rosa

Weber, DJe 1º.6.2017 (lei estadual que obrigava às prestadoras de serviço de internet móvel na

modalidade pós-paga e de banda larga a apresentarem ao consumidor, na fatura mensal, gráfi-

cos informando velocidade diária média de tráfego de dados); ADI 4.553-MC/MG, Rel. Min.

Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2012 (lei estadual que impunha obrigação de fornecer a consu-

midores informações discriminadas de parcelas quitadas e não quitadas nos doze meses ante-

riores ao da cobrança, período de duração do contrato e detalhamento dos encargos incidentes

sobre parcelas vencidas); ADI 3.322-MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 19.12.2006 (lei dis-

trital que obrigava prestadores de serviço de telefonia fixa a emitirem fatura de cobrança com

discriminação de cada ligação local realizada pelo consumidor), entre outros julgados.

III

Pelo exposto, opina a Procuradora-Geral da República pela procedência do pedido.

Brasília, 19 de dezembro de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República

PC
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