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 VOTO

A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): 1. Senhor Presidente, à
alegação de vulneração dos arts. 5º, X e XII, e 22, I e IV da Constituição da

 República , a autora impugna a  Lei nº 6.336/2013 do Estado do Piauí , que
obriga as empresas prestadoras do serviço de telefonia móvel pessoal
operantes no Estado a fornecer, aos órgãos de segurança pública, dados
relativos à localização de telefones celulares e cartões “SIM” que tenham
sido objeto de furto, roubo e latrocínio ou utilizados na prática de delitos.
Eis o teor do diploma normativo atacado:

Art. 1º. Ficam obrigadas as operadoras de telefonia móvel que
operam no Estado do Piauí a fornecer aos órgãos da Segurança
Pública, dados necessários para a localização de telefones celulares e
cartões “SIM” que tenham sido objeto de furto, roubo e latrocínio ou
na utilização de atividades criminosas.

§ 1º O fornecimento dos dados dar-se-á mediante solicitação,
devidamente fundamentada, dos órgãos de Segurança Pública feita
por autoridade policial.

§ 2º Os dados deverão conter as informações conforme a
solicitação feita pela autoridade policial, bem como demais dados
necessários à identificação da localização geográfica do objeto.

§ 3º Os dados deverão ser enviados à autoridade solicitante, de
forma a resguardar toda a informação, em embalagem lacrada e
confidencial, devendo ser aberta somente pela autoridade policial
competente.

Art. 2º. Para viabilizar o requerimento às operadoras, os órgãos e
autoridades policiais solicitantes poderão apresentar autorização
firmada pelo proprietário ou possuidor do aparelho celular e/ou
cartão “SIM” e deverão identificar a numeração do procedimento
instaurado e em que será juntada a informação.

Art. 3º. As operadoras terão prazo de 36:00h (trinta e seis horas)
para fornecer as informações, a contar do recebimento do pedido
devidamente documentado.

Art. 4º. O descumprimento do disposto nesta Lei configurará ato
de desobediência e obstrução à Justiça, a ser punido na forma da
legislação correspondente.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias de sua
publicação.
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 2 . Na ADI 4.715-MC/DF (Relator Ministro Marco Aurélio, DJe
07.2.2013) e na ADI 3.846/PE (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe
14.3.2011), esta Corte reconheceu a legitimidade ativa da Associação
Nacional das Operadoras de Celulares – ACEL. Confira-se:

“A Associação das Operadoras de Celulares – ACEL, integrada
por todas as operadoras de telefonia móvel do País, busca a
declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 4.084/2011, de 12 de
setembro de 2011, do Estado do Mato Grosso do Sul, que proíbe a
imposição de prazo máximo para a utilização de créditos pré-pagos
para telefones celulares, sob pena de incidência das sanções previstas
no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor.

(…)
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.846

/PE, relator Ministro Gilmar Mendes, em 25 de novembro de 2010, o
Plenário reconheceu a legitimidade da Associação das Operadoras de
Celulares – ACEL, de abrangência nacional, para a propositura de
ação direta. (...)” (  ADI 4.715-MC/DF , Relator Ministro Marco Aurélio,
DJe 07.2.2013)

“(...) Primeiramente, reconheço a legitimidade da requerente para
a propositura desta ação. Da leitura do estatuto social da empresa,
verifica-se que constitui associação de abrangência nacional,
representativa das empresas privadas prestadoras do Serviço Móvel
Celular (SMC), constando, entre suas associadas, sociedades
prestadoras de serviço em todo o território brasileiro.” (  ADI 3.846/PE
, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.3.2011)

Na esteira desses precedentes, reconheço a legitimidade ativa ad causam
da Associação Nacional das Operadoras de Celulares – ACEL, entidade de
classe representativa, em âmbito nacional, das empresas prestadoras do
serviço de telefonia móvel celular, para o ajuizamento da presente ação
direta, nos moldes dos a rts. 103, IX, da Constituição da República e 2º, IX,

 da Lei 9.868/1999 .

Presente, ainda, o vínculo de afinidade temática entre o objeto da
demanda e os seus objetivos institucionais, sendo certo que a norma
impugnada cria obrigações para as prestadoras do serviço de telefonia
celular.

 3 .  Conheço , pois, da ação direta de inconstitucionalidade.
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4. Nos termos do  art. 21, XI, da Lei Maior , compete à União “  explorar ,
diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços

 de telecomunicações, nos termos da lei , que disporá sobre a organização
 dos serviços , a criação de um órgão regulador e outros aspectos
 institucionais ” (destaquei). A seu turno, o  art. 22, IV, fixa a competência

privativa da União para legislar sobre “ água, energia, informática, 
 telecomunicações  e radiodifusão ” (destaquei).

O significado da competência privativa da União para legislar sobre
telecomunicações (  art. 22, IV ) há de ser compreendido na ótica da
titularidade da União para a exploração dessa atividade (  art. 21, XI ).
Consagrado, na Carta de 1988, o monopólio da União sobre os serviços
públicos de telecomunicações – ainda que a atividade seja delegada a
particulares mediante autorização, concessão ou permissão – somente a ela
cabe dispor acerca do seu  regime de exploração .

 5. A despeito de traduzirem os serviços de telefonia, mormente quando
prestados por empresas particulares, uma dimensão de efetiva atividade
econômica, comercial, de consumo – e, nessa medida sujeitos aos princípios
e normas de proteção aos direitos e interesses do consumidor –, não se pode
perder de vista que se trata, antes, de prestação de serviço público de
competência da União. E nesse contexto, a prestação de serviços de telefonia
se dá em ambiente jurídico marcado por regulamentação complexa, em que
convivem empresas submetidas a diferentes condições e regimes jurídicos
de exploração, além de metas ligadas aos objetivos da política nacional de
telecomunicações.

Pertinente observar que mesmo a alteração da redação do art. 21, XI e
 XII, “a”, da Constituição da República pela Emenda Constitucional nº 8/1995

– na busca de um arranjo para a organização institucional do setor de
telecomunicações que conciliasse a promoção do investimento privado com
a necessária existência de uma estrutura estatal de regulação assecuratória
do cumprimento de seu papel de segmento estratégico do ponto de vista do
interesse social –, preservou a competência da União para explorar os
serviços de telecomunicações. Permaneceram eles na condição de serviço
público de competência material exclusiva da União, embora permitida a
exploração, mediante concessão, permissão ou autorização, a particulares.

6. Na minha compreensão, a norma estadual impugnada interfere
nitidamente na prestação do serviço de telefonia, espécie do gênero
telecomunicação, cujo regramento compete, como visto, a teor dos arts. 21,
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XI, e 22, I e IV, da Carta da República, à União, que disciplina a matéria nos 
 arts. 3º, V, VI, IX e XII, e 72 da Lei 9.472/1997.

 7. Por mais necessária e importante que seja a devida instrumentação
dos órgãos de segurança pública, a fim de atuarem na repressão de atos
ilícitos, a definição de obrigações e procedimentos, no âmbito da prestação
de serviços públicos, não se pode dar de forma não integrada, desvinculada
do sistema como um todo, sob pena de mesmo medidas bem-intencionadas,
por desconsiderarem o funcionamento do sistema no nível mais amplo, se
revelarem não apenas ineficazes, mas verdadeiramente contraproducentes
na consecução dos fins a que se propõem.

 8. Nesse sentido, o Tribunal não tem atribuído validade constitucional a
normas estaduais que, embora animadas pelo desiderato de contribuir com
as atividades dos órgãos de segurança pública, têm a consequência prática
de interferir indevidamente em direitos individuais e na estrutura de
prestação do serviço público. É o que se extrai dos seguintes precedentes:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 18.721/2010 do
Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre o fornecimento de
informações por concessionária de telefonia fixa e móvel para fins de
segurança pública. 3. Competência privativa da União para legislar
sobre telecomunicações. Violação ao art. 22, inciso IV, da Constituição.
Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente
deferida, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 18.721/2010, do
Estado de Minas Gerais.” (  ADI 4401/MG , Relator Ministro Gilmar
Mendes, j. 30.8.2019, DJe 28.11.2019)

“TELEFONIA – CELULARES – PRESÍDIOS, CADEIAS
PÚBLICAS, CENTROS DE DETENÇÃO, UNIDADES PRISIONAIS E
SIMILARES – BLOQUEIO DE SINAL – COMPETÊNCIA
NORMATIVA. Descabe ao Estado editar lei voltada a obrigar as
empresas concessionárias de telefonia móvel a instalar equipamentos
para interrupção de sinal de comunicação celular nos
estabelecimentos prisionais da unidade da Federação.” (  ADI 5356/MS
, Relator Ministro Edson Fachin, Redador do acórdão Ministro Marco
Aurélio, j. 03.8.2016, DJe 01.8.2017)

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º, caput e
parágrafo único, e art. 2º, caput e parágrafo único, da Lei Estadual nº
13.189, de 4 de julho de 2014, do Estado da Bahia. Serviços de
telecomunicações. Matéria de competência legislativa privativa da
União. Norma que cria obrigação não prevista nos contratos de
concessão celebrados entre a União e as concessionárias de serviços de
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telefonia móvel. Violação do art. 22, inciso IV, da Constituição Federal.
Medida cautelar. Referendo. Conversão. Julgamento de mérito.
Procedência da ação. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a
legitimidade ativa da Associação Nacional das Operadoras Celulares
(ACEL) para o controle concentrado de constitucionalidade de leis
que, a exemplo da que é impugnada na presente ação, estabeleciam
obrigações para operadoras de serviço móvel de telefonia.
Precedentes: ADI 4.715 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
DJe de 19/8/13; ADI 3.846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe de 15/3/11; ADI 5.356 MC, Rel. Min. Edson Fachin, decisão
monocrática, DJe de 20/11/15. 2. A Lei nº 13.189, de 4 de julho de 2014,
do Estado da Bahia, ao criar obrigação para as operadoras do serviço
móvel pessoal, consistente na instalação e na manutenção de
bloqueadores de sinais de radiocomunicações (BSR) nos
estabelecimentos penais de todo o Estado, com o objetivo de impedir a
comunicação por telefones móveis no interior dos referidos
estabelecimentos, dispôs a respeito de serviços de telecomunicações,
matéria da competência legislativa privativa da União, na forma do
art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal
Federal, em várias ocasiões, já afirmou a inconstitucionalidade de
normas estaduais e distritais que impunham obrigações às
concessionárias de telefonia, por configurar ofensa à competência
privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes:
ADI 3.846/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 15/3/11; ADI 3.322/DF,
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 4/3/11; ADI 4.401/MG-MC, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJ de 1º/10/10; ADI 2.615/SC-MC, Rel. Min. Nelson
Jobim, DJ de 6/12/02. 4. A obrigação criada pela lei estadual
questionada não está prevista nos contratos de concessão celebrados
entre as empresas de serviços de telefonia móvel e a União,
circunstância que evidencia, ainda mais, a interferência indevida do
Estado em assunto de competência do ente federal. Precedente: ADI
3.533, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 6/10/06. 5. Conversão do julgamento
do referendo à medida cautelar em decisão de mérito. Ação julgada
procedente.” (  ADI 5253/BA , Relator Ministro Dias Toffoli, j.
03.8.2016, DJe 01.8.2017)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE
ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE
TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO
ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À
SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A
MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência
legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o
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intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que
detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria
(presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um
instrumento de descentralização política que visa realizar direitos
fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de
forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação
excluem o poder de complementação que detêm os entes menores
(clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no
âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente
maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art.
22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à
Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por
antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou
limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a
presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de
interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos
interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada
por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional
a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de
proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas
transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência
privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.” (  ADI 3110/SP
, Relator Ministro Edson Fachin, j. 04.5.2020, DJe 10.6.2020)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO DE RITO. JULGAMENTO
DEFINITIVO DA AÇÃO. LEI Nº 10.273/2014 DO ESTADO DA
PARAÍBA. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PARA
CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL.
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VIOLAÇÃO À
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO (ARTS. 21, XI, 22, IV E 175,
CF/88). PRECEDENTES. 1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do
art. 12 da Lei 9.868/99, considerando (i) a não complexidade da
questão constitucional posta; (ii) elevado grau de instrução dos autos;
e (iii) a baixa utilidade do rito inicialmente adotado para o presente
caso. Precedentes: ADI 5.098, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI
4.925, Rel. Min. Teori Zavascki; ADI 4.163, Rel. Min. Cezar Peluso. 2. É
inconstitucional, por vício formal, a Lei nº 10.273/2014, do Estado da
Paraíba, que criou obrigações para as concessionárias de serviços de
telefonia fixa ou móvel, de TV por assinatura ou de internet, em razão
da violação à competência privativa da União para explorar os
serviços de telecomunicações e legislar a seu respeito. Nas hipóteses
em que verificadas essas razões, o Plenário desta Corte tem entendido
adequada a conversão do rito com vista a se emitir pronunciamento



Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 2

3/
10

/2
02

0 0
0:0

0

7

jurisdicional definitivo. Precedentes: ADI 2.337, Rel. Min. Celso de
Mello; ADI 4.369, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 3.322, Rel. Min.
Gilmar Mendes; ADI 4.533, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ADI
4.083, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 5.253, Rel. Min. Dias Toffoli ; ADI
4.478, Redator do acórdão Min. Luiz Fux; ADI 5.569, Rel. Min. Rosa
Weber, ADI 5.585, Rel. Min. Edson Fachin; ADI 5.098, Rel. Min.
Alexandre de Moraes; ADI 3.533, Rel. Min. Eros Grau; ADI 2.615, Rel.
Min. Nelson Jobim. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo
pedido se julga procedente, para declarar, por vício formal, a
inconstitucionalidade da Lei nº 10.273, de 09.04.2014, do Estado da
Paraíba, em sua integralidade.” (  ADI 5723/PB , Relator Ministro
Roberto Barroso, j. 19.12.2018, DJe 14.2.2019)

 9. Nessa linha, julgo  procedente o pedido para declarar a 
 inconstitucionalidade formal da Lei nº 6.336/2013 do Estado do Piauí , por

ofensa aos  arts. 21, XI, e 22, I e IV, da Constituição da República .

 É como voto.
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 VOTO

 O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

A eminente relatora, Ministra  Rosa Weber, vota no sentido de dar
provimento à ação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 6.336, de
6 de março de 2013, do Estado do Piauí, ao argumento de que, ao obrigar as
empresas prestadoras de serviço de telefonia móvel pessoal a fornecerem,
aos órgãos de segurança pública, dados relativos à localização de telefones
celulares e cartões “SIM” que tenham sido objeto de furto, roubo e
latrocínio ou utilizados na prática de delitos, a norma teria invadido a
competência da União para explorar os serviços de telecomunicações e
legislar privativamente sobre a matéria.

Peço vênia para acompanhar a Relatora, porém, sob fundamento diverso
.

No caso dos autos, é de se observar que a Lei nº 6.336/2013, do Estado
do Piauí, impõe às operadoras de telecomunicações a obrigação de informar
à autoridade policial dados acerca da localização de aparelhos que tenham
sido envolvidos em prática criminosa. 

Nesse sentido, a norma impugnada não estaria a tratar de aspectos
referentes às atividades das empresas prestadoras de serviços de
telecomunicações, mas à disciplina do inquérito policial, prevendo uma
hipótese de diligência a ser realizada pela autoridade no âmbito da
investigação. Não é o caso, portanto, de se declarar a inconstitucionalidade
da norma com fundamento nos arts. 21, inc. XI, e 22, inc. IV, da Constituição
Federal.

Ressalte-se que também não se está a tratar de hipótese de competência
privativa da União para legislar sobre matéria processual (art. 22, inc. I, CF
/88). Este Supremo Tribunal já reconheceu que a disciplina do inquérito
policial não está inserida no âmbito estrito do processo penal, tratando-se
de procedimento que atrai a competência legislativa concorrente prevista
no art. 24, inc. XI, da Constituição Federal. Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL DE SÃO PAULO N. 13.558
/2009. PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS NOS
PROCEDIMENTOS DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INQUÉRITO
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POLICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA E
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM ALEGADA
CONTRARIEDADE ÀS NORMAS GERAIS PRESCRITAS NA LEI N.
9.807/1999. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O inquérito policial está inserido na
competência concorrente da União, dos Estados-Membros e do
Distrito Federal para legislar sobre procedimentos em matéria
processual, conferida pelo inc. XI do art. 24 da Constituição da

 República. Precedentes. 2. Pela natureza procedimental administrativa
do boletim de ocorrência, o Estado de São Paulo é competente para
legislar sobre esse ato. Precedentes. 3. A lógica da Lei n. 9.807/1999
não foi subvertida pela Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo. Na lei paulista, regulamenta-se hipótese de sigilo no inquérito
policial, conforme o art. 20 do Código de Processo Penal. 4. O
princípio do contraditório não se aplica ao inquérito policial, nos
idênticos termos em que acolhido para o processo, resguardado, em
qualquer caso, o acesso aos dados sigilosos ao advogado legalmente
constituído, ao membro do Ministério Público e à autoridade
judiciária competente. (ADI 4337, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, DJe de 27-09-2019, grifou-se)

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Incisos IV e V do
art. 35 da Lei Complementar nº 106/2003, do Estado do Rio de Janeiro.
Necessidade de adequação da norma impugnada aos limites da
competência legislativa concorrente prevista no art. 24 da Constituição
Federal. Ação julgada parcialmente procedente apenas para declarar a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 35 da Lei Complementar
Estadual . A legislação que disciplina o inquérito policial não se inclui
no âmbito estrito do processo penal, cuja competência é privativa da
União (art. 22, I, CF), pois o inquérito é procedimento subsumido nos
limites da competência legislativa concorrente, a teor do art. 24, XI, da
Constituição Federal de 1988, tal como já decidido reiteradamente

 pelo Supremo Tribunal Federal. O procedimento do inquérito policial,
conforme previsto pelo Código de Processo Penal, torna desnecessária
a intermediação judicial quando ausente a necessidade de adoção de
medidas constritivas de direitos dos investigados, razão por que
projetos de reforma do CPP propõem a remessa direta dos autos ao
Ministério Público. No entanto, apesar de o disposto no inc. IV do art.
35 da LC 106/2003 se coadunar com a exigência de maior coerência no
ordenamento jurídico, a sua inconstitucionalidade formal não está
afastada, pois insuscetível de superação com base em avaliações
pertinentes à preferência do julgador sobre a correção da opção feita
pelo legislador dentro do espaço que lhe é dado para livre
conformação. Assim, o art. 35, IV, da Lei Complementar estadual nº
106/2003, é inconstitucional ante a existência de vício formal, pois
extrapolada a competência suplementar delineada no art. 24, §1º, da
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Constituição Federal de 1988. Já em relação ao inciso V, do art. 35, da
Lei complementar estadual nº 106/2003, inexiste infração à
competência para que o estado-membro legisle, de forma suplementar
à União, pois o texto apenas reproduz norma sobre o trâmite do
inquérito policial já extraída da interpretação do art. 16 do Código de
Processo Penal. Ademais, não há desrespeito ao art. 128, §5º, da
Constituição Federal de 1988, porque, além de o dispositivo
impugnado ter sido incluído em lei complementar estadual, o seu
conteúdo não destoou do art. 129, VIII, da Constituição Federal de
1988, e do art. 26, IV, da Lei nº 8.625/93, que já haviam previsto que o
Ministério Público pode requisitar diligências investigatórias e a
instauração de inquérito policial. Ação direta julgada parcialmente
procedente para declarar a inconstitucionalidade somente do inciso IV
do art. 35 da Lei Complementar nº 106/2003, do Estado do Rio de
Janeiro. (ADI 2886, Relator o Ministro Eros Grau, Relator(a) p/
Acórdão: Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 03/04
/2014, DJe de 05/08/2014, grifou-se)

O Decreto-Lei 3.689/1941 (Código de Processo Penal) constitui a norma
geral disciplinadora do inquérito policial, de competência da União Federal,
assistindo aos estados e ao Distrito Federal a competência suplementar (CF
/88, art. 24, § 2º). Somente na hipótese de inexistência de lei federal sobre
normas gerais, “os Estados exercerão a competência legislativa plena, para
atender a suas peculiaridades” (CF/88, art. 24, § 3º).

Não é a hipótese dos autos, uma vez que o Código de Processo Penal
prescreve, como regra, a necessidade de autorização judicial para a restrição
de direito. Ressalto que o tema tratado nesta ação direta está
especificamente disciplinado no art. 13-B do CPP, inserido pela Lei nº 13.344
/2016, o qual diz o seguinte:

Art. 13-B. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes
relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou
o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização

 judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou
telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos
adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a

 localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. (Incluído
pela Lei nº 13.344, de 2016)

Portanto, segundo o CPP, será possível à autoridade policial ou ao
membro do MP,  mediante autorização judicial , requisitar às empresas
prestadoras de serviço de telecomunicações a disponibilização de meios
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técnicos – dentre os quais se incluem a localização de telefones celulares e
cartões “SIM”, questão contemplada pela lei estadual impugnada – que
permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso.

Destaca-se, ademais, que a União Federal, no exercício de sua
competência para legislar sobre normas gerais atinentes a procedimentos
investigatórios (inquérito policial), dispensa a aludida autorização judicial
somente no que tange aos “dados e informações cadastrais da vítima ou de
suspeitos” (CPP, art. 13-A), limitando, ainda, tal prerrogativa aos “crimes
previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3º do art. 158 e no art. 159 do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art.
239 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente)”.

Os crimes acima relacionados são, respectivamente: “Seqüestro e cárcere
privado” (CP, art. 148); “Redução a condição análoga à de escravo” (CP, art.
149); “Tráfico de Pessoas” (CP, art. 149-A), “Extorção”, “mediante a
restrição da liberdade da vítima” (CP, art. 158, §3º); “Extorsão mediante
sequestro” (CP, art. 159) e “Promover ou auxiliar a efetivação de ato
destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com
inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro” (ECA,
art. 239).

Nessa medida, no mesmo sentido do voto apresentado na ADI nº 4401,
concluo que:

a) não há omissão da União Federal em legislar sobre normas gerais
respeitante a inquérito policial (CF/88, art. 24, XI e § 1º), estando a matéria
disciplinada no Decreto-Lei 3.689/1941;

b) a Lei nº 6.336, de 6 de março de 2013, do Estado do Piauí, não
disciplina peculiaridade desse ente da federação, conclusão essa
corroborada pelos seguintes argumentos: i ) considerando a mobilidade e o
alcance dos sinais de aparelho celular, para a eficácia do procedimento
investigativo visado na lei estadual, a prescrição normativa terá que incidir
não apenas sobre as linhas telefônicas operadas no âmbito do Estado, as
estações rádio base instaladas no território piauiense e os clientes
cadastrados na região delimitada, mas sobre todo o território nacional, a
evidenciar a necessidade de tratamento uniforme da matéria; e ii ) não há,
na lei estadual, qualquer elemento normativo que justificasse, em 2013
(antes, portanto, de a União editar a Lei nº 13.344, de 2016), a disciplina de
temática normativa de caráter geral, a fim de atender peculiaridades do



Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 2

9/
10

/2
0 1

7:1
9

5

Estado do Piauí, conforme exigido no § 3º do art. 24 da Constituição
Federal.

Por entender violados os §§ 1º e 3 do art. 24 da CF/88, acompanho a
Ministra Relatora com ressalva e voto no sentido de julgar  procedente o
pedido, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 6.336, de 6 de
março de 2013, do Estado do Piauí.

É como voto.
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V O T O

 O Senhor Ministro Edson Fachin: Tal como no julgamento da ADI n.
4.401 e da ADI n. 4.739, acompanho o voto da e. Min. Relatora pela
inconstitucionalidade da lei estadual, mas não por ofender o art. 21, XI, da
CRFB, e sim por ofensa ao art. 22, I, uma vez que a requisição de
informações sobre a localização de aparelhos celulares pela autoridade
policial é matéria processual, tanto que foi prevista pela Lei n.º 13.344/2016,
que acresceu os artigos 13-A e 13-B ao Código de Processo Penal, os quais
estão em discussão quanto à constitucionalidade material na ADI 5642, de
minha relatoria.
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 VOTO

 O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO:

1. Acompanho a conclusão da relatora, para julgar procedente o pedido,
declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 6.336/2013 do Estado do Piauí.
Ressalvo, contudo, a adoção de fundamentos jurídicos distintos.

2. Penso que, embora a lei estadual crie deveres para as concessionárias
de telefonia, não disciplina aspectos inerentes à prestação do serviço
público, razão pela qual não houve usurpação da competência privativa da
União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, da Constituição). Na
verdade, a norma estipula procedimento que tem por objetivo resguardar a
segurança pública em âmbito regional, inserindo-se na competência
legislativa concorrente atribuída aos Estados-membros pelo art. 24, XI, da
Constituição.

3. No entanto, há um problema de constitucionalidade material. É que a
norma impugnada viabiliza que a requisição de informações relativas à
localização de chips de celular seja feita pela autoridade policial
diretamente às operadoras de telefonia. A matéria, contudo, está sujeita a
reserva de jurisdição. Veja-se que, em precedente recente, esta Corte
reconheceu que “ mesmo nos casos de prática de atos motivados pelo
interesse público, não é possível que os órgãos componentes do Sistema
Brasileiro de Inteligência forneçam à ABIN dados que importem em quebra
do sigilo telefônico ou de dados, por ser essa competência conferida ao

 Poder Judiciário ” (ADI 6.529 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em
13.08.2020).
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 V  O  T  O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Associação Nacional das
Operadoras Celulares ajuizou ação direta buscando ver declarada a
incompatibilidade, com a Constituição Federal, da Lei nº 6.336, de 6 de
março de 2013, do Estado do Piauí, mediante a qual estabelecida a
obrigação de empresas de telefonia móvel fornecerem, aos órgãos de
segurança pública, dados visando a localização de aparelhos objeto de
atividade criminosa. Eis o teor:

Art. 1º Ficam obrigadas as operadoras de telefonia móvel que
operam no Estado do Piauí a fornecer aos órgãos da Segurança
Pública, dados necessários para a localização de telefones celulares e
cartões “SIM” que tenham sido objeto de furto, roubo e latrocínio ou
na utilização de atividades criminosas.

§ 1º O fornecimento dos dados dar-se-á mediante solicitação,
devidamente fundamentada, dos órgãos de Segurança Pública feita
por autoridade policial.

§ 2º Os dados deverão conter as informações conforme a
solicitação feita pela autoridade policial, bem como demais dados
necessários à identificação da localização geográfica do objeto.

§ 3º Os dados deverão ser enviados à autoridade solicitante, de
forma a resguardar toda a informação, em embalagem lacrada e
confidencial, devendo ser aberta somente pela autoridade policial
competente.

Art. 2º Para viabilizar o requerimento às operadoras, os órgãos e
autoridades policiais solicitantes poderão apresentar autorização
firmada pelo proprietário ou possuidor do aparelho celular e/ou
cartão “SIM” e deverão identificar a numeração do procedimento
instaurado e em que será juntada a informação.

Art. 3º As operadoras terão prazo de 36:00h (trinta e seis horas)
para fornecer as informações, a contar do recebimento do pedido
devidamente documentado.

Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei configurará ato
de desobediência e obstrução à Justiça, a ser punido na forma da
legislação correspondente.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias de sua
publicação.

A requerente é parte legítima para impugnar o diploma, uma vez
impactados interesses dos congregados – artigo 3º do Estatuto.
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Está em jogo definir se, ao editar a norma, a Assembleia Legislativa de
São Paulo atuou, de forma suplementar, na proteção do consumidor,
observada a competência legislativa concorrente – artigo 24, inciso V, da
Carta da República –, ou se, a esse pretexto, invadiu campo
constitucionalmente reservado à União para dispor sobre direito civil e
política de seguros – artigo 22, incisos I e VII.

O sistema de distribuição de competências materiais e legislativas,
privativas, concorrentes e comuns, entre os entes da Federação, tal como
estabelecido na Lei Maior e tendo em vista o princípio da predominância do
interesse, é marcado pela complexidade, não sendo incomum chamar-se o
Supremo para solucionar problemas de coordenação e sobreposição de atos
legislativos, especialmente federais e estaduais.

O texto constitucional não impede a edição de legislação estadual que,
sem tratar especificamente da prestação dos serviços de telecomunicação,
venha a afetar a atividade das concessionárias, preservado o núcleo de
obrigações assumidas em contrato.

Com a elaboração do diploma, buscou-se potencializar, no âmbito local,
mecanismo de tutela da dignidade dos consumidores, ou destinatários
finais na dicção do artigo 2º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. A
propósito, confiram a seguinte ementa:

COMPETÊNCIA NORMATIVA CONSUMIDOR 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.

(Ação direta de inconstitucionalidade nº 5.961, com acórdão por
mim redigido, publicado no Diário da Justiça de 26 de junho de 2019.)

A par desse aspecto, tem-se matéria ligada ao grande todo alusivo à
segurança pública, surgindo a atribuição do ente federado para legislar a
partir do previsto no artigo 25, § 1º, da Carta da República, segundo o qual
são reservadas aos Estados as competências que não lhe sejam
constitucionalmente vedadas, tendo em vista necessidade de atender
peculiaridades referentes à segurança pública regional.
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Ausente interferência na atividade-fim das pessoas jurídicas abrangidas
pela eficácia do ato atacado, mostra-se inexistente usurpação de
competência da União.

Divirjo da Relatora, para julgar improcedente o pedido.
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V O T O

O Senhor Ministro Alexandre de Moraes: Trata-se de Ação Direta de
Inconstitucionalidade proposta pela Associação Nacional das Operadoras
Celulares (ACEL), buscando que seja declarada a incompatibilidade, com a
Constituição Federal, da Lei n. 6.336/2013 do Estado do Piauí (" Dispõe
sobre o envio de dados, pelas operadoras de telefonia móvel que operam no
Estado do Piauí, aos órgãos da Segurança Pública, necessários à localização
de telefones celulares e cartões "SIM" e que tenham relações com atividades

 criminosas, e dá outras providências "). Eis o teor dos dispositivos
impugnados:

Lei 6.336, de 06 de março de 2013.
 Art. 1º. Ficam obrigadas as operadoras de telefonia móvel que

operam no Estado do Piauí a fornecer aos órgãos da Segurança
Pública, dados necessários para a localização de telefones celulares e
cartões "SIM" que tenham sido objeto de furto, roubo e latrocínio ou
na utilização de atividades criminosas.

§1º. O fornecimento dos dados dar-se-á mediante solicitação,
devidamente fundamentada, dos órgãos de Segurança Pública feita
por autoridade policial.

§2º. Os dados deverão conter as informações conforme a
solicitação feita pela autoridade policial, bem como demais dados
necessários à identificação da localização geográfica do objeto.

§3º. Os dados deverão ser enviados à autoridade solicitante, de
forma a resguardar toda a informação, em embalagem lacrada e
confidencial, devendo ser aberta somente pela autoridade policial
competente.

 Art. 2º. Para viabilizar o requerimento às operadoras, os órgãos e
autoridades policiais solicitantes poderão apresentar autorização
firmada pelo proprietário ou possuidor do aparelho celular e/ou
cartão "SIM" e deverão identificar a numeração do procedimento
instaurado e em que será juntada a informação.

 Art. 3º. As operadoras terão prazo máximo de 36:00h (trinta e seis
horas) para fornecer as informações, a contar do recebimento do
pedido devidamente documentado.

Art. 4º. O descumprimento do dispositivo nesta Lei configurará
ato de desobediência e obstrução à Justiça, a ser punido na forma da
legislação correspondente.
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 Art. 5º. Esta Lei entre vigor no prazo 30 (trinta) dias de sua
publicação.

Em despacho proferido em 12/9/2013, a Min. Relatora submeteu o
processo ao rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999.

A Advocacia-Geral da União entendeu ser caso de procedência da ADI,
com fundamento na violação da competência privativa da União para
legislar e explorar as atividades de telecomunicações. A manifestação foi
assim ementada:

Telecomunicações. Lei n° 6.336/2013 do Estado do Piauí, que
dispõe sobre o envio, pelas operadoras de telefonia móvel aos órgãos
da segurança pública, de dados necessários à localização de telefones
celulares e cartões "SIM" que tenham relações com atividades
criminosas. Mérito. Inconstitucionalidade formal. Competência da
União para explorar, diretamente ou mediante autorização, permissão
ou concessão, os serviços de telecomunicações, bem como para legislar
sobre a matéria. Ofensa aos artigos 21, inciso XI; e 22, inciso IV, da
Constituição Federal. Precedentes. Manifestação pela procedência do
pedido.

A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, ofereceu Parecer,
opinando pelo não conhecimento da presente ADI, por ausência de
legitimidade ativa  ad causam da entidade autora, e, no mérito, pela sua
procedência, também sob o fundamento de que a norma estadual
impugnada teria usurpado a competência privativa da União em matéria de
telecomunicações. O Parecer Ministerial contou com a seguinte ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 6.336, de 6 de março de
2013, do Estado do Piauí. Fornecimento, pelas operadoras de telefonia
móvel, de dados necessários à localização de telefones celulares e
cartões “SIM”. Preliminar. Ilegitimidade ativa da ACEL.
Representante de seguimento das prestadoras de serviços de
telecomunicações no país. Mérito. Inconstitucionalidade formal.
Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre
telecomunicações (art. 22, IV, CR). Ausência de usurpação da
competência federal para legislar sobre direito processual (art. 22, I,
CR). Inexistência de inconstitucionalidade material por afronta ao
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direito à privacidade e ao sigilo de informações (art. 5º, X e XII, CR).
Parecer pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela sua
procedência.

A Min. ROSA WEBER, pelo seu Voto, julgou procedente a ADI. Após
reconhecer a legitimidade ativa  ad causam da entidade autora, ressaltou o
seguinte: " Na minha compreensão, a norma estadual impugnada interfere
nitidamente na prestação do serviço de telefonia, espécie do gênero
telecomunicação, cujo regramento compete, como visto, a teor dos arts. 21,
XI, e 22, I e IV, da Carta da República, à União, que disciplina a matéria nos

 arts. 3º, V, VI, IX e XII, e 72 da Lei 9.472/1997. ". Além disso, pontuou: " Por
mais necessária e importante que seja a devida instrumentação dos órgãos
de segurança pública, a fim de atuarem na repressão de atos ilícitos, a
definição de obrigações e procedimentos, no âmbito da prestação de
serviços públicos, não se pode dar de forma não integrada, desvinculada do
sistema como um todo, sob pena de mesmo medidas bem-intencionadas,
por desconsiderarem o funcionamento do sistema no nível mais amplo, se
revelarem não apenas ineficazes, mas verdadeiramente contraproducentes

 na consecução dos fins a que se propõem ". Propôs a seguinte ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.336
/2013 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE
INFORMAÇÕES PARA FINS DE SEGURANÇA PÚBLICA.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA
LEGISLAR SOBRE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES. AFRONTA AOS ARTS. 21, XI, E 22, I E IV,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.

1. Ao obrigar as empresas prestadoras de serviço de telefonia
móvel pessoal a fornecerem, aos órgãos de segurança pública, dados
relativos à localização de telefones celulares e cartões “SIM” que
tenham sido objeto de furto, roubo e latrocínio ou utilizados na prática
de delitos, a Lei nº 6.336/2013 do Estado do Piauí interfere na estrutura
da prestação do serviço de telefonia, espécie do gênero
telecomunicação, cujo regramento compete à União, a teor dos arts.
21, XI, e 22, I e IV, da Constituição da República.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem
atribuído validade constitucional a normas estaduais que, embora
animadas pelo desiderato de contribuir com os órgãos de segurança
pública, têm a consequência prática de interferir indevidamente em
direitos individuais e na estrutura de prestação de serviço público.
Precedentes: ADI 4401/MG (DJe 28.11.2019); ADI 5356/MS (DJe
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01.8.2017); ADI 5253/BA (DJe 01.8.2017); ADI 3110/SP (DJe 10.6.2020);
ADI 5723/PB (DJe 14.2.2019).

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

É o relatório.

Embora acompanhe a Relatora, Min. ROSA WEBER, em relação à
legitimidade ativa da requerente, Associação Nacional das Operadoras
Celulares (ACEL), para atuar em processos de controle concentrado,
consoante entendimento reiterado da CORTE (ADI 4.715 MC/DF, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/8/2013, e ADI 3.846/PE, Rel.
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2011), divirjo da
Relatora quanto ao mérito, reafirmando o meu entendimento sustentado em
Plenário na ADI 4.401/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe de 28/11/2019.

Isso porque a controvérsia desta ADI reside em saber se o Estado do
Piauí poderia, legitimamente, à luz das normas de distribuição de
competências legislativas estatuídas na Constituição Federal, disciplinar o
conteúdo posto na norma impugnada (dever das operadoras de telefonia
móvel de informar/fornecer aos órgãos de Segurança Pública a localização
geográfica de um aparelho de telefonia celular e cartões "SIM" que tenham
sido objeto de furto, roubo e latrocínio ou na utilização de atividades
criminosas).

Entendo que o conteúdo da norma estadual não interfere no núcleo
básico de prestação dos serviços de telecomunicações, cuja competência é
privativa da União. Veja-se, nesse sentido, o que diz a Lei Federal n. 4.117
/62, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações e definiu o que
constitui essa atividade:

Art. 4º Para os efeitos desta lei, constituem serviços de
telecomunicações a transmissão, emissão ou recepção de símbolos,
caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer
natureza, por fio, rádio, eletricidade, meios óticos ou qualquer outro
processo eletromagnético. Telegrafia é o processo de telecomunicação
destinado à transmissão de escritos, pelo uso de um código de sinais.
Telefonia é o processo de telecomunicação destinado à transmissão da
palavra falada ou de sons.
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De igual forma, a Lei Federal n. 9.472/1997, a qual dispõe sobre " a
organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento

 de um órgão regulador e outros aspectos institucionais ", no tocante ao
conceito de serviço de telecomunicações, previu o seguinte:

Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades
que possibilita a oferta de telecomunicação.

§1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por
fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo
eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens,
sons ou informações de qualquer natureza.

Portanto, para uma atividade ser considerada como serviço de
telecomunicações, deve ela estar compreendida na ideia de transmissão,
emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons

 ou informações de qualquer natureza por meio de fio, radioeletricidade,
 meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético .

Tampouco visou o legislador estadual interferir nos termos da relação
jurídica existente entre o Poder concedente e a concessionária, ou entre esta
e os usuários, não se podendo falar em violação ao art. 175, parágrafo único,
I e II, da CF.

 O objeto das normas questionadas , com o devido respeito ao
entendimento da Relatora,  é referente diretamente à segurança pública ,
onde a Constituição Federal preceitua ser dever do Estado (União, Estados
/Distrito Federal e Municípios), direito e responsabilidade de todos,
devendo ser exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

A propósito, cumpre registrar que esta CORTE reconhece a atividade de
segurança pública como modalidade de serviço público geral e indivisível,
na linha de orientação firmada pelos seguintes precedentes: ARE 991.241
AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/12
/2016; ARE 931.872 AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe
de 20/4/2016 e ADI 1.942/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
DJe de 15/2/2016.

Além disso, não é demasiado lembrar que a Constituição Federal
consagrou, expressamente, no  caput do art. 5º, que o direito à segurança
pertence ao conjunto de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, de
forma que " o direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível,
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garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao
Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo

 acesso a tal serviço " (RE 559.646 AgR/PR, Rel. Min. ELLEN GRACIE,
Segunda Turma, DJe de 24/6/2011).

Assim, para que seja efetivado esse direito fundamental e seja possível
alcançar a paz social, é preciso que haja uma atuação conjunta entre os entes
públicos e a própria sociedade.

O caso sob exame indica a necessidade de uma reflexão mais cuidadosa
sobre a delimitação de competências legislativas acerca da segurança
pública, com a preocupação de que o protagonismo conferido à União para
legislar sobre direito penal e processual penal (CF, art. 22, I), ou até mesmo
telecomunicações (CF, art. 24, IV) – tema relacionado à lei em exame – finde
por esvaziar as competências dos Estados e Municípios em matéria de
segurança pública.

Aliás, a providência normativa em questão cuida, essencialmente, do
fornecimento de informações sobre a localização de aparelhos celulares de
usuários dos serviços de telecomunicações, cautela claramente relacionada
à segurança pública, em exercício da preservação da ordem pública e à
preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144, da CF),
competência material a encargo de todos os entes federativos.

Ora, se aos Estados incumbe  (a) a competência legislativa concorrente
em matéria procedimental (art. 24, XI, da CF);  (b) a competência legislativa
para organizar o Poder Judiciário local (art. 125, § 1º, da CF);  (c) a
competência para organização do Ministério Público estadual (art. 128, § 5º,
da CF); e  (d) a competência para legislar em matéria de polícia civil e militar
(art. 144, § 4º e § 5º, da CF), há que se reconhecer a possibilidade de
editarem leis para a regência da segurança pública, concernente à
localização de possíveis vítimas ou suspeitos, como no caso da norma em
análise.

Os citados artigos constitucionais (arts. 24, XI; 125, § 1º; 144, § 4º e § 5º, e
128, § 5º), conforme defendi em recente artigo doutrinário, permitem a
criação de legislação estadual que concretize instrumentos procedimentais
efetivos para a realização de planejamento estratégico entre os órgãos da
persecução penal, para o combate à criminalidade organizada e à corrupção
(inclusive a eleitoral). A maior autonomia estadual para legislar em
matérias relacionadas à segurança pública e penitenciária possibilitará
maior observância das peculiaridades locais, auxiliando, principalmente, no
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combate ao crime organizado, inclusive dentro dos estabelecimentos
penitenciários. Igualmente, os Estados-Membros precisam ousar no
exercício de suas competências legislativas e administrativas. O objetivo
deve ser possibilitar a integração de um sistema de dados, estatísticas e
informatização das polícias, Ministério Público e Poder Judiciário (inclusive
o eleitoral), controlando eletronicamente todas as investigações, desde a
abertura do Boletim de Ocorrência ou do inquérito, até as progressões e
cumprimento das penas – isso porque direito penitenciário também é
matéria de competência concorrente (art. 24, I, da Constituição Federal) ( 

 Integração na área de Segurança Pública: o grande desafio constitucional ,
in "30 anos da Constituição Brasileira: Democracia, Direitos Fundamentais e
Instituições". JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI (Org.). Rio de Janeiro:
Forense, 2018, p. 395-396).

Na presente hipótese, o legislador estadual apenas permitiu a
possibilidade de as operadoras de telefonia móvel fornecerem informações
sobre a localização de aparelhos celulares aos órgãos de Segurança Pública
do Estado do Piauí, como medida para o desempenho da manutenção da
ordem pública e preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
conforme previsto pelo art. 144 da Constituição Federal.

Como observado, sutilmente, pela Assembleia Legislativa do Estado do
Piauí:

Ora, as operadoras ao quererem usurpar dos proprietários de
celular a possibilidade de solicitar a localização de sua propriedade,
estão, estas sim, ferindo de morte um direito individual pontificado
no Capítulo dos Direitos Fundamentais, no artigo quinto da
Constituição Federal, que é o Direito de Propriedade, não só do bem,
mas do serviço que é titular e é prestado pela operadora.

Ao determinar que o poder público solicite da operadora a
localização do celular roubado, mediante autorização do proprietário,
quis o legislador facilitar a vida do titular do bem e do serviço, a não
só ter restituído a coisa, mas principalmente viabilizar uma ação que a
maioria dos cidadãos não saberia viabilizar administrativamente, em
virtude das dificuldades que enfrentam os cidadãos comuns para
operacionalizar os meandros da burocracia principalmente das
operadoras de celular, cujas ações mais simples, se tornam muito
difíceis em virtude dos embaraços administrativos que as mesmas
impõem aos cidadãos comuns.

Da competência para legislar sobre a matéria, afirma as
operadoras que o Estado do Piauí não tem competência para legislar
sobre a matéria abordada na lei Estadual n. 6.336/2013, invocando o
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inciso IV, do art. 22, da Constituição da República Federativa do
Brasil. Mais uma vez fica visível, e de uma forma luminosa, que as
operadoras sequer se deram ao pequeno e inaudito trabalho de ler a
Lei que atacam de forma tão longeva.

A lei defrontada não trata de legislar sobre comunicações quanto à
ação, operacionalização, comercialização ou qualquer procedimento
que, da mais remota distância, atrapalhe o reinado multimilionário
das operadoras de celular. A norma quer apenas que o aparelho
roubado seja localizado e restituído ao dono, lembrando que em
muitos casos trata-se de bem muito valioso para o cidadão, utilizado
para o trabalho.

Finalmente, não há que se falar em invasão da competência
porque, ao condicionar a conduta ao requerimento do cidadão à
autoridade policial, para esta solicitar a operadora, a legislação apenas
estendeu um direito do cidadão de requerer esta informação a
autoridade policial, como se fosse uma procuração que já pode, sim,
ser efetivada por qualquer pessoa, portanto, a legislação piauiense é
da melhor qualidade, e contribuirá de forma salutar no
desvendamento de condutas criminosas que ocorrem com frequência
notadamente aos cidadãos mais desafortunados.

Por fim, entendo também que a norma impugnada é razoável,
resguardando o direito à privacidade, quando prevê que os dados deverão
ser enviados à autoridade solicitante em embalagem lacrada e confidencial,
devendo ser aberta somente pela autoridade policial competente (§ 3º do
art. 2º).

Considero, assim, que os dispositivos impugnados disciplinam matéria
relativa à segurança pública, de competência legislativa concorrente, a
partir da leitura conjunta do art. 24, XI, do art. 125, § 1º, do art. 128, § 5º, e
do art. 144, § 4º e § 5º, todos da Constituição Federal.

Diante do exposto, CONHEÇO da Ação e a JULGO IMPROCEDENTE,
para declarar a constitucionalidade da Lei n. 6.336/2013 do Estado do Piauí.

É como voto.


