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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE LEI Nº 354/2019  

Autor (a): Deputado Estadual Capitão Assumção  

Assunto: Dispõe sobre a responsabilidade por dano na prestação indevida de 

serviços de telefonia móvel e fixa no Estado do Espírito Santo. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 354/2019, de autoria do Deputado Estadual 

Capitão Assumção, que tem por finalidade dispor sobre a responsabilidade por dano 

na prestação indevida de serviços de telefonia móvel e fixa no Estado do Espírito 

Santo. 

 

A matéria foi protocolada no dia 17.05.2019 e lida no expediente da sessão 

ordinária do dia 20.05.2019. Não consta, nos autos, até o presente momento, 

evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. A Diretoria 

de Redação ofereceu estudo de técnica legislativa no dia 22.05.2019. 

 

A matéria recebeu encaminhamento para a Procuradoria Legislativa para 

análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 

287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 

2.700/2009).  

 

Após, recebeu encaminhamento para esta Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para efeito 

de análise da sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o dispositivo do art. 41, inciso I, da 

Resolução 2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta Assembleia Legislativa), e 

eventual aprovação, nos termos do art. 276, I, do Regimento Interno. 
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É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

 Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de vício 

no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente.  

 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, 

se a competência para elaboração do Projeto de Lei é da União, do Estado ou de 

Município.  

 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º e 25, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios.  

 

A propositura em questão objetiva dispor sobre a responsabilidade por dano 

na prestação indevida de serviços de telefonia móvel e fixa no Estado do Espírito 

Santo. Ou seja, possui a finalidade imediata de proteção ao consumidor, em matéria 

relativa a telecomunicações.  

 

Em caso de entendimento de que a matéria é relativa a telecomunicações, a 

competência legislativa é privativa da União, nos termos do art. 22, IV, verbis: 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:  

(...)  

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 
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Noutro giro, caso se entenda que o tema refere-se a direito do consumidor, a 

CRFB/1988, em seu art. 24, V, estabelece a competência legislativa concorrente 

para tratar da matéria. In verbis:  

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre:  

(...)  

V - produção e consumo;  

(...)  

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-

se-á a estabelecer normas gerais.  

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos Estados.  

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.  

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

 

 Nesse caso, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a 

edição de normas gerais. Ou seja, sempre que a União já tiver editado norma geral a 

respeito do tema, aos Estados só resta a sua suplementação para atender às 

peculiaridades regionais ou o preenchimento de lacunas existentes na norma 

federal.  

 

Partilhamos do entendimento desta segunda corrente, ou seja, que a matéria 

não adentra nas questões de telecomunicações em si, mas sim nas questões de 

consumo decorrentes do uso dos serviços de telecomunicação, pelos motivos que 

passamos a expor.  

 

Em relação aos serviços de fornecimento de telefonia, em um primeiro 

momento poderia prevalecer o entendimento de que o tema da proposição estaria 

relacionado a matéria cuja competência legislativa seria privativa da União (art. 22, 

IV da CRFB/1989). Esta Casa de Leis inclusive já se posicionou nesse sentido em 

projetos de leis com matéria era similar à do presente.  
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Contudo, faz-se necessário rever esse posicionamento, especialmente diante 

do recente julgamento da ADI 5745/RJ, em 07.02.2019, pelo plenário do STF, tendo 

a corte constitucional decidido que é constitucional lei estadual que obriga as 

empresas prestadoras de serviço (telefonia, TV por assinatura, energia elétrica) no 

Estado a fornecerem previamente ao consumidor a identificação do profissional que 

fará o atendimento na sua residência.  

 

O STF entendeu que o objetivo da lei fluminense foi conferir uma 

proteção aos consumidores, para tentar evitar que eles sejam vítimas de 

assaltantes que se passam por funcionários das empresas prestadoras de serviço, 

ampliando assim a segurança dos clientes no momento em que eles receberão 

prestadores de serviços em casa. Portanto, o entendimento foi de que a lei 

questionada, ao exigir que a empresa comunique ao consumidor os dados do 

funcionário que prestará o serviço, não interfere na atividade de 

telecomunicações propriamente dita e por isso não há ofensa à competência 

privativa da União. 

 

 Diz o Informativo 929 do STF:  

 

“O Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado em ação 

direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do art. 2º, 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, deve-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 
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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 legítima 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. (1) CF: “Art. 24. 

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: (...) V – produção e consumo;” ADI 5745/RJ, rel. 

Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 

7.2.2019. (ADI-5745)  

 

Nessa linha, analisando minuciosamente a finalidade do projeto de lei em 

análise, verifica-se que o que se busca é a proteção ao consumidor contra danos 

causados por serviços não previamente solicitados, contratados ou autorizados por 

ele, ou fornecidos diferentemente do que foi ajustado entre as partes. Trata-se, 

puramente, de matéria relativa à relação de consumo.  

 

Em relação ao tema consumidor, a norma geral de que trata o assunto é o 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078/1990 - CDC), 

que assim dispõe:  

 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 

práticas abusivas:  

(...)  

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer 

produto, ou fornecer qualquer serviço;  

(...)  

VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização 

expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores 

entre as partes;  
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Em relação a serviços de telecomunicação, as principais normas gerais 

editadas pela União sobre o assunto são a Lei no. 9.472/1997 (Lei Geral das 

Telecomunicações) e a Resolução no. 632 da ANATEL (Regulamento Geral de 

Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC). A presente 

propositura teria a finalidade de suplementar essas normas, nos termos do § 2º do 

art. 24 da CRFB/1988.  

 

Esta última, por sua vez, tratou minuciosamente a respeito da matéria 

apresentada pelo projeto de Lei no. 354/2019, seja com relação à responsabilização 

quanto aos danos decorrentes de serviços prestados indevidamente, seja quanto à 

forma de disponibilização e de cobrança dos serviços contratados. In verbis:  

 

Art. 3º O Consumidor dos serviços abrangidos por este Regulamento tem 

direito, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e nos regulamentos 

específicos de cada serviço:  

I - ao acesso e fruição dos serviços dentro dos padrões de qualidade e 

regularidade previstos na regulamentação, e conforme as condições 

ofertadas e contratadas;  

(...)  

IV - ao prévio conhecimento e à informação adequada sobre as condições 

de contratação, prestação, meios de contato e suporte, formas de 

pagamento, permanência mínima, suspensão e alteração das condições de 

prestação dos serviços, especialmente os preços cobrados, bem como a 

periodicidade e o índice aplicável, em caso de reajuste;  

(...) 

VI - à não suspensão do serviço sem sua solicitação, ressalvada a hipótese 

do Capítulo VI do Título V ou por descumprimento de deveres constantes do 

art. 4º da LGT, sempre após notificação prévia pela Prestadora;  

VII - à privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus 

dados pessoais pela Prestadora;  

VIII - à apresentação da cobrança pelos serviços prestados em formato 

adequado, respeitada a antecedência mínima prevista no art. 76;  

IX - à resposta eficiente e tempestiva, pela Prestadora, às suas 

reclamações, solicitações de serviços e pedidos de informação;  

X - ao encaminhamento de reclamações ou representações contra a 

Prestadora, junto à Anatel ou aos organismos de defesa do consumidor;  
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XI - à reparação pelos danos causados pela violação dos seus direitos;  

XII - a ter restabelecida a integridade dos direitos relativos à prestação dos 

serviços, a partir da quitação do débito, ou de acordo celebrado com a 

Prestadora;  

XIII - a não ser obrigado ou induzido a adquirir serviços, bens ou 

equipamentos que não sejam de seu interesse, bem como a não ser 

compelido a se submeter a qualquer condição, salvo diante de questão de 

ordem técnica, para recebimento do serviço, nos termos da 

regulamentação;  

XIV - a obter, mediante solicitação, a suspensão temporária do serviço 

prestado, nos termos das regulamentações específicas de cada serviço;  

XV - à rescisão do contrato de prestação do serviço, a qualquer tempo e 

sem ônus, sem prejuízo das condições aplicáveis às contratações com 

prazo de permanência;  

XVI - de receber o contrato de prestação de serviço, bem como o Plano de 

Serviço contratado, sem qualquer ônus e independentemente de solicitação;  

(...)  

XVIII - ao não recebimento de mensagem de texto de cunho publicitário em 

sua estação móvel, salvo consentimento prévio, livre e expresso;  

XIX - a não ser cobrado pela assinatura ou qualquer outro valor referente ao 

serviço durante a sua suspensão total; e,  

XX - a não ter cobrado qualquer valor alheio à prestação do serviço de 

telecomunicações sem autorização prévia e expressa.  

Art. 62. A Prestadora deve fornecer relatório detalhado dos serviços e 

facilidades prestados, em ordem cronológica, a todos os seus 

Consumidores, em espaço reservado em sua página na internet e, mediante 

solicitação, por meio impresso, incluindo, quando aplicável, no mínimo, as 

seguintes informações:  

I - o número chamado ou do destino da mensagem;  

II - a Área de Registro ou localidade de origem e Área de Registro ou 

localidade do terminal de destino da chamada ou da mensagem;  

III - a Área de Registro de origem da Conexão de Dados;  

(...)  

V - a data e horário (hora, minuto e segundo) do início da chamada ou do 

envio da mensagem;  

VI - a duração efetiva do serviço e a duração considerada para fins de 

faturamento (hora, minuto e segundo);  

VII - o volume diário de dados trafegados;  

VIII - os limites estabelecidos por franquias e os excedidos; 
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IX - as programações contratadas de forma avulsa e seu valor;  

X - o valor da chamada, da conexão de dados ou da mensagem enviada, 

explicitando os casos de variação horária;  

XI - a identificação discriminada de valores restituídos;  

XII - o detalhamento de quaisquer outros valores que não decorram da 

prestação de serviços de telecomunicações; e,  

XIII - os tributos detalhados, por serviços, na forma da Lei 12.741, de 8 de 

dezembro de 2012.  

(...)  

§ 2º O relatório detalhado deve ser gratuito, salvo nos casos de:  

(...)  

§ 3º O Consumidor pode solicitar o envio do relatório detalhado na forma 

impressa permanentemente, com periodicidade igual ou superior a 1 (um) 

mês.  

Art. 63. A Prestadora pode cobrar, além dos valores decorrentes da 

prestação dos serviços de telecomunicações, aqueles decorrentes dos 

serviços de valor adicionado e outras facilidades contratadas que decorram 

da prestação de serviços de telecomunicações.  

Art. 64. A cobrança de qualquer valor devido que não decorra da prestação 

de serviços de telecomunicações depende de prévia e expressa 

autorização do Consumidor.  

Parágrafo único. Cabe à Prestadora responsável pela emissão do 

documento de cobrança ou pelo abatimento dos créditos o ônus da prova 

da autorização emitida pelo Consumidor 

 

 Assim, constata-se que a União já estabeleceu normas gerais a respeito dos 

mesmos assuntos abordados pela presente proposição, dentro da competência que 

lhe foi atribuída pelo § 1º. do art. 24 da CRFB/1988. A matéria da presente 

proposição não suplementa nem preenche os vazios da norma federal vigente, no 

que seria o campo de competência estadual estabelecido pelo §2º. do art. 24 da 

Constituição Federal. Por essa razão, tem-se que a matéria do Projeto de Lei no. 

354/2019 é formalmente inconstitucional e, também, desnecessária, pois as normas 

federais supra citadas já garantem todos os direitos do consumidor sobre os quais a 

proposição ora em análise pretende dispor.  
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Portanto, em que pese a nobre intenção do autor, conclui-se que não pode o 

Estado do Espírito Santo exercer competência legislativa para tratar da matéria alvo 

do Projeto de Lei no. 354/2019, sob pena de incorrer em vício insanável de 

inconstitucionalidade formal, por invasão de competência legislativa privativa da 

União, decorrente do art. 24, XIV § 1º da CF/1988. 

 

Dito de outro modo, toda a matéria do Projeto de Lei no. 354/2019 já foi 

regulada pela União, de forma que a presente proposição não preenche lacunas das 

normas federais; apenas traz diretrizes já positivadas em nosso ordenamento 

jurídico federal. 

  

São estas as considerações pertinentes para a proposição em análise.  
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PARECER Nº                    /2019 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do Projeto de Lei no. 

354/2019, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Capitão Assumção, por invasão 

de competência legislativa privativa da União, decorrente do art. 24, XIV § 1º da 

CF/1988. 

 

Plenário Rui Barbosa, em         de                     de 2019. 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

 

_______________________________________ RELATOR 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 
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