ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 6066
Requerentes: Associação Nacional das Operadoras Celulares — ACEL e
Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico
Fixo Comutado — ABRAFIX
Requerida: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Relator:

Ministro EDSON FACHIN

Consumidor. Lei n° 16.725/2018 do Estado de São
Paulo, que "dispõe sobre o tempo máximo de espera
para atendimento nas lojas de operadoras de telefonia
fixa e celular". Inocorrência de violação à
competência privativa da União para legislar sobre
telecomunicações (artigo 22, inciso IV, da
Constituição). A lei sob invectiva trata de tema
pertinente ao direito do consumidor, a respeito do
qual a competência para legislar é concorrente entre
União, Estados e Distrito Federal (artigo 24, incisos
V e VIII, da Lei Maior). Ausência de repercussão
onerosa imediata no equilíbrio económico-financeiro
do contrato de concessão de serviço público firmado
entre a prestadora do serviço de telecomunicações e
a União. Precedentes dessa Suprema Corte.
Manifestação pela improcedência do pedido.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,
O Advogado-Geral da União, tendo em vista o disposto no artigo
103, § 30, da Constituição da República, bem como na Lei n° 9.868, de 10 de
novembro de 1999, vem, respeitosamente, manifestar-se quanto à presente ação
direta de inconstitucionalidade.

I — DA AÇÃO DIRETA
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de
medida cautelar, proposta pela Associação Nacional das Operadoras Celulares —
ACEL e pela Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico
Fixo Comutado— ABRAFIX, tendo por objeto a Lei n° 16.725, de 22 de maio de
2018, do Estado de São Paulo, que "dispõe sobre o tempo máximo de espera para
atendimento nas lojas de operadoras de telefonia fixa e celular". Eis o teor do
diploma legal impugnado:
Artigo 1° - Fica estabelecido ás lojas de operadoras de telefonia fixa e
celular o tempo máximo de espera para atendimento aos usuários, no
âmbito do Estado de São Paulo, considerando os seguintes prazos:
I - até 15 (quinze) minutos, em dias normais;
II - até 25 (vinte e cinco) minutos em véspera de feriados e datas
comemorativas.
Artigo 2° - O usuário do serviço de telefonia deverá receber senha com
número de ordem de chegada, data e horário que comprove o tempo de
espera para atendimento.
Artigo 3° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a
instituição financeira ao pagamento de multa no valor de 250 (duzentos
e cinquenta) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, que
poderá ser dobrado em caso de reincidência.
Artigo 4° - Esta lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de
sua publicação oficial.

As requerentes alegam que a lei questionada, ao dispor sobre o tempo
máximo de espera para atendimento nas lojas de operadoras de telefonia fixa e
celular no Estado de São Paulo, teria violado a competência privativa da União
para dispor sobre telecomunicações, prevista no artigo 22, inciso IV, da
Constituição Federal'. Pela mesma razão, sustentam que haveria ofensa aos

1 "Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;" (grifou-se).
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artigos 21, inciso XI; e 175, ambos da Carta de 19882.
Nesse sentido, aduzem que "a Constituição Federal vigente
disciplina especificamente os serviços de telecomunicações, tanto no que se refere
à sua exploração, quanto à competência para legislar, em virtude de sua natureza
de serviço público de titularidade da União" (fl. 07 da petição inicial).
Nesses termos, entendem que somente o ente central teria
legitimidade para definir as condições de exploração desses serviços e para
estabelecer as obrigações das prestadoras. Segundo as autoras, permitir que os
demais entes federados legislem sobre matéria de telecomunicações implicaria a
criação de desigualdades entre os usuários dos respectivos serviços e a indevida
intervenção de terceiros na delegação conferida pelo Poder Público federal a
agentes privados.
Ademais, alegam que o tema de que trata a lei impugnada já teria
sido disciplinado por meio do artigo 36 da Resolução n° 632, de 07 de março de
2014, da Agência Nacional de Telecomunicações — ANATEL, que "aprova o
Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações
— RGC' 3

2

"Art. 21. Compete à União:

(...)
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações,
nos termos da 1e1 que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros
aspectos institucionais:"
"Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e pernlissionárias de serviços públicos, o caráter 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."
Disponível em: <http://www.anatelgov.br/legislacao/resolucoes/2014/750-resolucao-632>. Acesso em 25 mar.
2019.
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Diante disso, as requerentes pedem a concessão de medida cautelar
para suspender os efeitos da Lei n° 16.725/2018 do Estado de São Paulo e, no
mérito, a declaração definitiva da sua inconstitucionalidade.
O processo foi distribuído ao Ministro EDSON FACHIN, que, nos
termos do rito previsto pelo artigo 12 da Lei n°9.868/1999, solicitou informações
à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, bem como determinou a oitiva
do Advogado-Geral da União e da Procuradora-Geral da República.
Em atendimento à solicitação, a Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo defendeu a validade da lei impugnada, tendo argumentado que
referido diploma versaria sobre direitos do consumidor, matéria que estaria inserta
na competência concorrente dos entes federados (artigos 24, incisos V e VIII, da
Constituição de 19884), e não sobre direitos do usuário do serviço de
telecomunicações.
Aduziu, nessa linha, que, "a simples fixação de tempo máximo para
o atendimento em loja física de empresa de telecomunicação não pode ser
confundida com a fixação de regras sobre telecomunicações" (fl. 09 das
informações prestadas).
Na sequência, vieram os autos para manifestação do AdvogadoGeral da União.

II— MÉRITO
Como visto, as requerentes sustentam que a lei impugnada, ao

4

"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

V - produção e consumo;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;"
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instituir deveres a serem cumpridos por prestadoras de serviços de
telecomunicações, violaria a competência da União para disciplinar referidos
serviços.
Acerca da matéria, a Constituição Federal encarrega a União de
explorar os serviços de telecomunicações em todo o território nacional,
outorgando ao ente federal, simultaneamente, competência privativa para legislar
sobre o tema. Confira-se, a propósito, o disposto nos artigos 21, inciso XI; e 22,
inciso IV, da Lei Maior:
Art. 21. Compete à União:
(...)
XI - 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;
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(..)
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
(grifou-se).

O direito das telecomunicações é composto pelas normas que dizem
respeito aos meios de comunicação à distância, realizada por processo
eletromagnético. Nesse âmbito, a doutrina especializada destaca a existência de
três sujeitos que integram as relações jurídicas distintas e igualmente abrangidas
por esse ramo: a União, as prestadoras dos serviços e os usuários, conforme
explica João Carlos Mariense Escobar5:
(...) inicialmente, há que considerar o relacionamento entre a União e
suas concessionárias, permissionárias e autorizadas. Em seguida, entre
estas e as pessoas naturais e jurídicas que se utilizam dos serviços de
telecomunicações e, por fim, dessas últimas, entre si, enquanto usuárias
da comunicação à distância para se relacionarem no convívio social.

ESCOBAR, João Carlos Mariense. O novo direito de telecomunicações Porto Alegre Livraria do Advogado,
1999, p. 15.
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Desde logo se percebe que, na própria conceituação do direito das
telecomunicações, a relação entre o usuário e as empresas prestadoras do serviço
integra o objeto desse ramo específico, que não está adstrito ao vínculo existente
entre a União e as operadoras. Isso porque a disciplina de tal relação tem potencial
de interferir na matriz de custos da prestação dos serviços, atingindo a equação de
equilíbrio econômico-financeiro de eventuais contratos de concessão e as
premissas da política tarifária a ser praticada
Essa conexão se reflete nos termos do artigo 175 da Constituição
Federal, que estabelece os parâmetros gerais de prestação de serviços públicos:
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a
prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionarias de serviços
públicos, o caráter 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.

Por considerar que a definição dos direitos dos usuários se imbrica
fortemente com as condições jurídicas de prestação de serviços públicos federais,
esse Supremo Tribunal Federal tem considerado que a definição do padrão de
atendimento a ser observado nos serviços públicos transferidos á execução da
iniciativa privada é da alçada do ente federativo concedente. Essa compreensão
tem sido externada em diversos julgados, muitos deles pertinentes ao direito das
telecomunicações, como se infere dos seguintes precedentes:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
CONSTITUCIONAL. LEI 18.909/2016 DO ESTADO DO PARANÁ.
INSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO PARA AS EMPRESAS
CONCESSIONÁRIAS
DE
SERVIÇOS
DE
TELECOMUNICAÇÕES DE MANTEREM ESCRITÓRIOS
A DI n°6066, Rel. Min. Edson Fachin
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REGIONAIS E REPRESENTANTES LEGAIS PARA
ATENDIMENTO PRESENCIAL DE CONSUMIDORES EM
CIDADES COM POPULAÇÃO SUPERIOR A 100 (CEM) MIL
HABITANTES, BEM COMO DE DIVULGAÇÃO DOS
CORRESPONDENTES ENDEREÇOS FÍSICOS NO SÍTIO
ELETRÔNICO DAS OPERADORAS, NO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NAS FATURAS ENVIADAS AOS
USUÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR
SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. (ARTIGO 22, IV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AFASTAMENTO DA
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA
LEGISLAR SOBRE CONSUMO (ARTIGO 24, V E VIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). USUÁRIO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS CUJO REGIME GUARDA DISTINÇÃO COM A
FIGURA DO CONSUMIDOR (ARTIGO 175, PARÁGRAFO ÚNICO,
II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO
PROCEDENTE O PEDIDO. 1. Serviços públicos de telecomunicações
(artigos 21, XI, e 22, IV) são regulados privativamente pela União, que
ostenta competência legislativa e administrativa para a sua disciplina e
prestação, à luz do sistema federativo instituído pela Constituição
Federal. 2. A Lei 18.909/2016 do Estado do Paraná instituiu obrigação
para as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações de
manterem escritórios regionais e representantes legais para atendimento
presencial de consumidores em cidades com população superior a 100
(cem) mil habitantes, bem como de divulgação dos correspondentes
endereços físicos no sítio eletrônico das operadoras, no contrato de
prestação de serviços e nas faturas enviadas aos usuários. 3. A proteção
do consumidor não legitima a eventual competência dos estadosmembros para legislar sobre normas aplicáveis aos prestadores de
serviços de telecomunicações, ainda que a pretexto de proteção
consumerista ou da saúde dos usuários. Precedentes: ADI 5.253, Rel.
MM. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 01/08/2017; ADI 4.861, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 01/08/2017; ADI 4.477, Rel. Min.
Rosa Weber, Plenário, DJe de 31/05/2017; ADI 2.615, Rel. Min. Eros
Grau, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2015; ADI
4.478, Rel. MM. Ayres Britto, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe de
29.11.2011. 4. In casu, inexiste o suposto respaldo para o diploma
impugnado na competência concorrente dos estados-membros para
dispor sobre direito do consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição
Federal), cuja interpretação não pode conduzir à frustração da
teleologia das normas que estabelecem as competências privativas da
União. O consumidor e o usuário de serviços públicos ostentam regimes
jurídicos diversos, pois o regime jurídico deste último, além de
informado pela lógica da solidariedade social (artigo 3°, I, da
Constituição Federal), encontra sede específica na cláusula "direitos
dos usuários", prevista no artigo 175, parágrafo único, II, da
Constituição Federal, enquanto o primeiro subsume-se à disciplina do
Código de Defesa do Consumidor. 5. Ação direta conhecida e julgado
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procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei
18.909/2016 do Estado do Paraná.
(ADI n° 5725, Relator: Ministro Luiz Fux, Órgão Julgador: Tribunal
Pleno, Julgamento em 06/12/2018, Publicação em 18/12/2018; grifouse);
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.
4.824/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE
APRESENTAR MENSALMENTE A VELOCIDADE DIÁRIA
MÉDIA DE ENVIO E DE RECEBIMENTO DE DADOS.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA
LEGISLAR SOBRE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES. AFRONTA AOS ARTS. 21, XI, E 22, IV,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 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 n°4.824/2016 do Estado
do Mato Grosso do Sul, a pretexto de tutelar interesses consumeristas,
altera, no tocante às obrigações das empresas prestadoras, o conteúdo
dos contratos administrativos firmados no âmbito federal para a
prestação do serviço público de telefonia, 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 público de telefonia —
espécie do gênero telecomunicação—, a lei estadual cujos efeitos não
se esgotam na relação entre consumidor-usuário e o fornecedorprestador, interferindo na relação jurídica existente entre esses
dois atores e o Poder Concedente, titular do serviço (arts. 21, XI, 22,
IV, e 175 da Constituição da República). Precedentes. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI n° 5569, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 18/05/2017, Publicação em
01/06/2017; grifou-se);
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N°3.449/04
DO DISTRITO FEDERAL. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE
ASSINATURA BÁSICA NOS SERVIÇOS DE ÁGUA, LUZ, GÁS,
TV A CABO E TELEFONIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E PRESTAR OS
SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E
ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART. 21, XI E XII, `Ei', E 22, IV).
FIXAÇÃO DA POLÍTICA TARIFÁRIA COMO PRERROGATIVA
INERENTE À TITULARIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO (CF,
ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, III). AFASTAMENTO DA
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO
PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (CF, ART. 24, V E VII).
USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO REGIME GUARDA
ADI na 6066, Rel. Min. Edson Fachin
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DISTINÇÃO COM A FIGURA DO CONSUMIDOR (CF, ART. 175,
PARÁGRAFO ÚNICO, II). PRECEDENTES. SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS. PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO
(CF, ART. 2°). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O sistema federativo
instituído pela Constituição Federal de 1988 torna inequívoco que cabe
à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e a
prestação dos serviços públicos de telecomunicações e energia elétrica
(CF, arts. 21, XI e XII, 'IV, e 22, IV). 2. A Lei n° 3.449/04 do Distrito
Federal, ao proibir a cobrança da tarifa de assinatura básica "pelas
concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, gás, TV a cabo e
telefonia no Distrito Federal" (art. 10, caput), incorreu em
inconstitucionalidade formal, porquanto necessariamente inserida a
fixação da "política tarifária" no âmbito de poderes inerentes à
titularidade de determinado serviço público, como prevê o art. 175,
parágrafo único, III, da Constituição, elemento indispensável para a
preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão e, por consequência, da manutenção do próprio sistema de
prestação da atividade. 3. Inexiste, in casu, suposto respaldo para o
diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros
para dispor sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V e VII), cuja
interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia da referida
regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, da CF,
descabendo, ademais, a aproximação entre as figuras do consumidor e
do usuário de serviços públicos, já que o regime jurídico deste último,
além de informado pela lógica da solidariedade social (CF, art. 3°, I),
encontra sede específica na cláusula "direitos dos usuários" prevista no
art. 175, parágrafo único, II, da Constituição. 4. Ofende a denominada
reserva de administração, decorrência do conteúdo nuclear do princípio
da Separação de Poderes (CF, art. 2°), a proibição de cobrança de tarifa
de assinatura básica no que concerne aos serviços de água e gás, em
grande medida submetidos também à incidência de leis federais (CF,
art. 22, IV), mormente quando constante de ato normativo emanado do
Poder Legislativo fruto de iniciativa parlamentar, porquanto supressora
da margem de apreciação do Chefe do Poder Executivo Distrital na
condução da Administração Pública, no que se inclui a formulação da
política pública remuneratória do serviço público. 5. Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI n° 3343, Relator: Ministro AYRES BRITTO, Relator para o
Acórdão: Ministro Luiz Fux, Órgão Julgador: Tribunal Pleno,
Julgamento em 01/09/2011, Publicação em 22/11/2011; grifou-se);
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES. 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
TELECOMUNICAÇÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI DISTRITAL
N. 4.116/2008. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A Lei distrital
ADI n°6066, Rel. MM Edson Fachin
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n. 4.116/2008 proíbe as empresas de telecomunicações de cobrarem
taxas 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 explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão, os serviços de telecomunicações, 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 direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI n° 4083, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 25/11/2010, Publicação em
14/12/2010; grifou-se);
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPUGNAÇÃO DA LEI DISTRITAL N. 3.596. IMPOSIÇÃO, ÀS
EMPRESAS DE TELEFONIA FIXA QUE OPERAM NO DISTRITO
FEDERAL, DE INSTALAÇÃO DE CONTADORES DE PULSO EM
CADA PONTO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 22, IV,
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A Lei distrital n. 3.596 é
inconstitucional, visto que dispõe sobre matéria de competência da
União, criando obrigação não prevista nos respectivos contratos de
concessão do serviço público, a serem cumpridas pelas
concessionárias de telefonia fixa — artigo 22, inciso IV, da
Constituição do Brasil. 2. Pedido julgado procedente para declarar
inconstitucional a Lei distrital n. 3.596/05.
(ADI n° 3533, Relator: Ministro EROS GRAU, Órgão Julgador: Tribunal
Pleno, Julgamento em 02/08/2006, Publicação em 06/10/2006; grifouse);
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N°
12.034/2010 DO ESTADO DA BAHIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TELEFONIA. VEDAÇÃO À COBRANÇA DE ASSINATURA
BÁSICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA
UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES. AFRONTA AOS ARTS. 1 0, 21, XI, 22,
IV, E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.
1. Ao vedar a cobrança de tarifa de assinatura básica de telefonia
fixa e móvel, pelas concessionárias do serviço, a Lei n° 12.034/2010
do Estado da Bahia, a pretexto de tutelar interesses consumeristas,
altera, no tocante à estrutura de remuneração, o conteúdo dos
contratos administrativos firmados no âmbito federal para a
prestação do serviço público, perturbando o seu equilíbrio
econômico-financeiro. 2. Segundo a jurisprudência reiterada desta
Suprema Corte, revela-se inconstitucional, por invadir a competência
privativa da União para definir o regime tarifário da exploração do
serviço público de telefonia — espécie do gênero telecomunicação —, a
lei estadual cujos efeitos não se esgotam na relação entre o consumidor,4,01 n°6066, ReL Min. Edson Fachin

10

usuário e o fornecedor-prestador, interferindo na relação jurídica
existente entre esses dois atores e o Poder Concedente, titular do serviço
(arts. 21, XI, 22, IV, e 175, parágrafo único, da Constituição da
República). Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.
(ADI n° 4477, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 18/05/2017, Publicação em
31/05/2017; grifou-se).

Portanto, nos termos da jurisprudência dessa Suprema Corte, invade
a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, prevista
no artigo 22, inciso IV, da Constituição, a lei estadual que, a pretexto de tutelar
direitos do consumidor, interfere no equilíbrio econômico-financeiro do contrato
de concessão.
Em decisão mais recente, porém, o Plenário desse Supremo Tribunal
Federal entendeu que não há afronta à competência privativa da União para
legislar sobre telecomunicações se o valor constitucional primariamente tutelado
pela norma impugnada é a segurança do consumidor, e não o próprio serviço de
telecomunicações. Refere-se ao acórdão prolatado no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade n° 5745, ainda pendente de publicação e cujo conteúdo
foi noticiado no Informativo tf 929/STF6, in verbis:
O Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado em
ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do art. 2°, I, da
Lei 7.574/2017 do estado do Rio de Janeiro. O dispositivo em questão
obriga as empresas prestadoras de serviços de televisão a cabo, por
satélite ou digital, a fornecerem previamente ao consumidor
informações sobre a identificação dos profissionais que prestarão
serviços na sua residência.
A Corte afirmou não ser a Federação apenas um mecanismo de
distribuição de competências e rendas, mas também de desconcentração
do poder político e, como tal, um instrumento para estimular a
democracia.
Antes de ter-se como inconstitucional determinada norma que,
aparentemente, se insere na competência normativa de outro ente, deveDisponível em: <http://www.stfius.brilarauivo/informativo/documento/informativo929.htm> Acesso em 25
mar. 2019; grifou-se.
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se proceder a uma leitura sistemática e teleológica da Constituição
Federal (CF).
No caso, o valor constitucional tutelado primariamente pela norma
impugnada não é o serviço de telecomunicações em si, mas a
própria segurança do consumidor. O ato normativo impugnado
estabelece uma obrigação de fazer, ou seja, uma obrigação de prestação
positiva, que é informar ao consumidor. Tratando-se de matéria sujeita
à competência concorrente (CF, art. 24, V (1)), mostra-se legitima a
atividade legislativa do estado-membro ao ampliar as garantias dos
consumidores. Assim, não há que se falar em invasão da competência
privativa da União para legislar sobre telecomunicações.
Vencidos os ministros Alexandre de Moraes (relator), Gilmar Mendes
e Dias Toffoli (presidente), que julgaram procedente o pedido
formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da norma
impugnada, por ofensa à competência privativa da União para legislar
sobre telecomunicações.

A análise acerca da validade da lei impugnada na presente ação direta
deve ser realizada, portanto, a partir das diretrizes jurisprudenciais extraídas dos
precedentes mencionados anteriormente, a serem considerados em seu conjunto.
No caso sob exame, verifica-se que a Lei estadual n° 16.725/2018
estabelece, para as lojas de operadoras de telefonia móvel e fixa do Estado de São
Paulo, tempo máximo de espera para atendimento aos usuários.
Por sua vez, o artigo 2° determina que o usuário deverá receber senha
com número de ordem de chegada, data e horário que comprove o tempo de espera
para atendimento.
Finalmente, o artigo 3° estabelece o pagamento de penalidade pelo
descumprimento do disposto no referido diploma legal.
Observa-se que a lei questionada busca concretizar o direito do
consumidor paulista à adequada e eficaz prestação dos serviços públicos, sem
estabelecer, contudo, regras atinentes ao exercício da atividade de telefonia
propriamente dita.
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Em outras palavras, o diploma legal sob invectiva não interfere
diretamente na execução de serviços de telecomunicações, de modo que não se
vislumbra potencial de repercussão imediata no equilíbrio econômico-financeiro
do contrato de concessão. A lei estadual em exame trata, tão somente, de ampliar
as garantias já asseguradas aos consumidores desses serviços pela legislação
federal.
Diante desse quadro, não procede a argumentação das autoras, uma
vez que, à semelhança do que se constatou no julgamento da ADI n° 5745, o valor
constitucional primariamente tutelado pela norma impugnada não é o serviço de
telecomunicações em si, mas a proteção do consumidor contra práticas
inadequadas de atendimento pelas prestadoras.
A propósito, o artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição atribui à
União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência de legislar
concorrentemente sobre direito do consumidor. Veja-se:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
C.)
V - produção e consumo;
(--)
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico (Grifou-se).

Diante desse quadro, e tendo em vista a jurisprudência recente dessa'
Suprema Corte, constata-se que a Lei n° 16.725/2018 do Estado de São Paulo é
compatível com o Texto Constitucional.

Iii — CONCLUSÃO
Ante o exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se pela
improcedência do pedido, devendo ser declarada a constitucionalidade da Lei n°
ADI n°6066. Rel. Min. Edson Fachin
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16.725/2018 do Estado de São Paulo.
São essas, Excelentíssimo Senhor Relator, as considerações que se
tem a fazer em face do artigo 103, § 3°, da Constituição Federal, cuja juntada aos
autos ora se requer.
Brasília,a2hle março de 2019.
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