
Vitória,    01      de     dezembro      de 2010.

Mensagem nº    197    /2010

Senhor Presidente:

Com amparo nos artigos 66, § 2º e 91, IV, da Constituição Estadual, comunico a essa
Assembléia  Legislativa  que  decidi  vetar  totalmente  o  Projeto  de  Lei  nº  691/2009,  por  vícios  de
inconstitucionalidade  formal  e  material   porque  invade  a  competência  legislativa  privativa  da  União
Federal,   para legislar sobre a prestação de serviços públicos,  inclusive sobre os  direitos  dos respectivos
usuários, conforme dispõe o caput e parágrafo único do art. 175, e  interfere  na competência legislativa
concorrente  para  tratar  da  defesa  do  consumidor  prevista  no  artigo  24,  V  e  VIII,  todos  da  Constituição
Federal de 1988, bem como,  afrontar o princípio da reserva de administração (art. 2º CF/88). 

O  Projeto  de  Lei  em  exame  é  de  autoria  do  Deputado  Da  Vitória  e  versa  sobre  o
seguinte  teor  “Acrescenta  parágrafo  único  ao  artigo  2º  da  Lei  nº  5790,  de  23.12.1998,  que  obriga  as
concessionárias de serviços públicos a comunicarem com antecedência mínima de 48 horas o corte por
falta  de  pagamento  de  débitos  superiores  a  15  dias”e,  depois  aprovado  nessa  Casa  Legislativa  foi  
transformado no Autógrafo de Lei nº 219/2010, e encaminhado ao Poder Executivo para o cumprimento
das formalidades constitucionais de praxe.

As razões  do  veto total  aposto ao PL em apreço foram oferecidas pela Procuradoria
Geral  do  Estado,  a  quem  solicitei  o  pronunciamento,   que  emitiu   o  parecer  abaixo,  que  aprovo  e
transcrevo:

“Venho  concluindo,  na  análise  de  autógrafos  de  lei  que  visam  a  adicionar  preceitos
sancionatórios  a  diplomas  legislativos  em  vigor  há  anos,  que  somente  será  recomendável  o
veto  de  tais  atos  em  casos  de  (i)  inconstitucionalidade  chapada  da  lei  a  ser  alterada,
cumulada com a (ii) contundente alteração do estado da eficácia  da legislação  refundida
(norma  sem  eficácia  alguma  passa  a  ostentar,  com  a  alteração  legislativa,  plena  e  cabal
eficácia). 

No presente caso,  tais  condicionantes se encontram verificadas,  pois  o ato normativo  a
ser  alterado  pelo  autógrafo  sob  exame visa  a  interferir,  em  sua  amplitude,  na  concessão  de
serviços  públicos  municipais  e  federais,  bem  como  representa  a  outorga  de  eficácia
sancionatória a preceito inválido que dantes não possuía tal atributo jurídico. 

Bem  demonstra  a  chapada  invalidade  de  tal  pretensão  legislativa  o  parecer  por  mim
proferido  no  processo  administrativo  n.º  49033042,  que  analisou  o  Autógrafo  de  Lei  n.º
54/2010,  texto  que  dispunha  sobre  a  proibição  de  suspender,  em  específica  hipótese,  o
fornecimento  de  energia  elétrica  dos  consumidores  em  atraso  com  o  pagamento  da  fatura
mensal. Confira-se o que foi concluído naquela sede:

A disciplina normativa corporificada no Autógrafo de Lei n.º 54/2010 gera debates quanto
aos  limites  constitucionais  da  competência  legislativa  dos  entes  políticos.  Isso  ocorre
porque  a  criação  pelo  Estado-membro  de  deveres  e  direitos  na  relação  travada  entre  as
concessionárias que prestam serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e seus
respectivos  usuários  tem  o  condão  de  atrair,  em  tese,  a  incidência  de  normas  de
competências distintas.

Com efeito, o regramento de tal pormenor pode ser apreendido pelo prisma:

(a) da competência legislativa concorrente para tratar da proteção e defesa do consumidor
(art. 24, incisos V e VIII, da CF/88); 



(b) da competência legislativa que cada ente político ostenta para disciplinar os serviços
públicos que estão sob a sua gerência nos termos da Constituição (arts.  21, 22,  25 e  30,
todos da CF/88); e 

(c)  da competência legislativa prevista no caput  e parágrafo único do art.  175 da CF/88,
para  disciplinar  a  prestação  de  serviços  públicos,  sob  o  regime  de  concessão  ou
permissão, incluindo os direitos dos seus usuários.

Tudo isso sem contar ainda eventual questionamento que a matéria em foco suscita no que
se refere à possibilidade de alteração dos contratos de concessão de serviço público por
força de ato normativo editado por outro Poder que não o Executivo (princípio da reserva
de administração).

Assim é  que,  até  pouco  tempo  atrás,  qualquer  tomada  de  posição  do  exegeta  quanto  ao
tema  teria  caráter  voltívolo,  na  medida  em  que  a  Corte  Suprema  ainda  não  havia
enfrentado o tema frontalmente, em todas as suas possibilidades de investigação. 

Não são recentes,  é  verdade,  os  julgados do Supremo Tribunal  Federal  que  atestam que
somente o ente político detentor da competência para organização e prestação do serviço
público é que pode legislar a seu respeito.  Também é posicionamento já  consolidado na
Excelsa  Corte  o  entendimento  de  que  não  pode  o  Poder  Legislativo  desconstituir  ou
alterar,  mediante  lei  oriunda  de  sua  iniciativa,  a  relação  jurídica  contratual  estabelecida
entre o concessionário de serviço público e o Poder Executivo, sob pena de inobservância
do princípio constitucional da reserva de administração. 

Aliás,  foi  com  base  nesses  arestos  que  a  Procuradoria  Geral  do  Estado  rechaçou  a
validade de autógrafos de lei  que visavam a disciplinar questões ligadas à prestação dos
serviços  públicos  de  fornecimento  de  água  tratada  (competência  dos  Municípios)  e  de
telecomunicações (União Federal). 

Eis o que foi dito no parecer de minha lavra, apresentado no processo administrativo n.º
32413190,  que  se  ocupava  de  analisar  a  validez  de  autógrafo  de  lei  que  obrigava  as
companhias  estaduais  de  saneamento  básico  a  manter  eficiência  mínima  na  qualidade  e
tratamento de água e esgoto: 

[...]
O  Autógrafo  de  Lei  em  análise  visa  a  obrigar  as  companhias  estaduais  de  saneamento
básico, privada e/ou estatal, a manter eficiência mínima na qualidade e tratamento de água
e esgoto (artigo 1º), condicionando a cobrança das tarifas pertinentes à observância desse
patamar de qualidade (artigo 2º).

Iniciando  a  averiguação  de  constitucionalidade  do  texto  normativo  em  foco,
deparamo-nos com o  vício  formal  de  inconstitucionalidade,  por  violação  ao  disposto  no
artigo 30, incisos I e V, da Carta Política.

Realmente, a despeito de qualquer consideração a respeito das peculiaridades fáticas que
gravitam  em  torno  da  questão,  o  fato  é  que  a  disciplina  dos  serviços  de  água  e  esgoto
encontra-se sobre a competência legislativa dos Municípios, conforme decidiu o Supremo
Tribunal Federal no seguinte julgado:

“Ementa
ÁGUA - FORNECIMENTO - INTERRUPÇÃO - COBRANÇA - AFASTAMENTO. 
Na  dicção  da  sempre  ilustrada  maioria  (seis  votos  a  cinco),  surgem  a  relevância  do
pedido formulado de concessão de liminar  e o risco de manter-se com plena eficácia o
quadro,  ante  norma  estadual  que  impõe,  a  sociedade  de  economia  mista  estadual,  a
obrigatoriedade  de  suprir  a  falta  de  fornecimento  normal  de  água  mediante
caminhões-pipa,  sob  pena  de  cancelamento  automático  da  conta  do  mês  em  que
ocorrida a interrupção.
(ADI  2340  MC  /  SC,  Relator(a):  Min.  MARCO  AURÉLIO,  Julgamento:   21/03/2001,
Órgão Julgador:  Tribunal Pleno)” 

Para  ilustrar  com  melhores  cores  o  aludido  entendimento  da  Suprema  Corte,  calha



transcrever literalmente os votos vencedores da Ministra ELLEN GRACIE e do Ministro
CARLOS VELLOSO, respectivamente:

“[...] sem dúvida nenhuma, o serviço de prestação de fornecimento de água compete ao
município,  ainda  que  seja  atribuído  por  concessão  a  uma  empresa,  no  caso  uma
empresa estatal.
Tenho dificuldade, também, em acompanhar S.Exa. porque verifico haver, no caso, uma
verdadeira imposição de sanção à companhia fornecedora, na medida em que ela se vê
privada do recebimento de todo o valor correspondente ao mês, quando, eventualmente,
ela tenha interrompido essa prestação de serviço durante um único dia daquele mês sem
o  fornecimento  alternativo  do  caminhão  pipa.  Aí,  sem  dúvida  nenhuma,  existe  a
imposição de uma sanção por dano civil,  o  que não pode ser,  evidentemente,  objeto  da
legislação estadual.
[...]
Peço licença ao eminente Relator e aos Srs. Ministros que o seguiram para acompanhar
o voto dissidente da Ministra Ellen Gracie.  Faço-o,  sobretudo,  com base no argumento
de  que  o  serviço  é  municipal.  No  caso,  pois,  competente  para  legislar  é  o  município
(C.F., art. 30, I e V).  
O estado, portanto, não teria competência para editar a norma objeto da presente ação
direita de inconsitucionalidade.” 

Pelo visto, são inconstitucionais, sob ponto de vista formal, os artigos 1º e 2º do presente
autógrafo.  Constatação  que  inquina,  também,  a  legitimidade  do  artigo  3º  desse  texto
normativo,  já  que  este  enunciado  perde  por  completo  o  seu  sentido  prescritivo  ante  a
invalidade  dos  dispositivos  antecedentes,  sendo,  portanto,  inconstitucional  por
arrastamento.

Há mais: a inconstitucionalidade do autógrafo de lei em apreço fica ainda mais evidente
quando se  verifica  que  ele  imputa  o  dever  em foco  às  concessionárias  estaduais,  e  cujo
descumprimento acarreta a incidência de gravosa sanção: impossibilidade de cobrança das
tarifas. 

Ora,  ao  gravar  o  concessionário/permissionário  com dever  dantes  não  previsto,  o  Poder
Legislativo acaba por alterar a relação jurídica contratual estabelecida entre o delegatário
do serviço e o Poder Executivo, este que é o detentor legítimo da prerrogativa de alterar
contratos administrativos de maneira unilateral. Pecha essa que ganha mais relevância no
presente caso, tendo em mira a gravidade da sanção imposta ao prestador de serviço em
razão do descumprimento do dever veiculado no art. 1° do vertente texto normativo. 

Em outras palavras, as disposições prescritivas do texto em análise modificam a eficácia
de  atos  jurídicos  entabulados  pelo  Poder  Executivo  no  uso  de  suas  competências
ingênitas,  na  exata  medida  em  que  é  a  Administração  Pública  a  real  detentora  da
supremacia consistente na faculdade de inovar unilateralmente as normas regulamentares
do serviço concedido.  

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que é inconstitucional lei de
iniciativa  parlamentar  que  visa  a  desconstituir  atos  jurídicos  editados  pelo  Poder
Executivo no uso de sua competência constitucional: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -  LEI  ESTADUAL,  DE INICIATIVA
PARLAMENTAR,  QUE  INTERVÉM  NO  REGIME  JURÍDICO  DE  SERVIDORES
PÚBLICOS VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO -  USURPAÇÃO DO  PODER  DE
INICIATIVA  RESERVADO  AO  GOVERNADOR  DO  ESTADO  -
INCONSTITUCIONALIDADE - CONTEÚDO MATERIAL DO DIPLOMA LEGISLATIVO
IMPUGNADO  (LEI  Nº  6.161/2000,  ART.  70)  QUE  TORNA  SEM  EFEITO  ATOS
ADMINISTRATIVOS  EDITADOS  PELO  GOVERNADOR  DO  ESTADO  -
IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE
ADMINISTRAÇÃO  -  MEDIDA  CAUTELAR  DEFERIDA,  COM  EFICÁCIA  EX  TUNC.
PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS. 
-  O  desrespeito  à  cláusula  de  iniciativa  reservada  das  leis,  em  qualquer  das  hipóteses
taxativamente  previstas  no  texto  da  Carta  Política,  traduz  situação  configuradora  de
inconstitucionalidade  formal,  insuscetível  de  produzir  qualquer  conseqüência  válida  de
ordem  jurídica.  A  usurpação  da  prerrogativa  de  iniciar  o  processo  legislativo



qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito
de  repercussão  causal  prospectiva,  a  própria  validade  constitucional  da  lei  que  dele
resulte. Precedentes. Doutrina. 
O  CONCURSO  PÚBLICO  REPRESENTA  GARANTIA  CONCRETIZADORA  DO
PRINCÍPIO DA IGUALDADE. 
-  O respeito  efetivo  à  exigência  de  prévia  aprovação em concurso  público  qualifica-se,
constitucionalmente,  como  paradigma  de  legitimação  ético-jurídica  da  investidura  de
qualquer cidadão em cargos, funções ou empregos públicos, ressalvadas as hipóteses de
nomeação para cargos em comissão (CF, art. 37, II). A razão subjacente ao postulado do
concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao
princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza,  vedando-se,  desse  modo,  a  prática  inaceitável  de  o  Poder  Público  conceder
privilégios  a  alguns  ou  de  dispensar  tratamento  discriminatório  e  arbitrário  a  outros.
Precedentes. Doutrina. 
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. 
-  O  princípio  constitucional  da  reserva  de  administração  impede  a  ingerência
normativa  do  Poder  Legislativo  em  matérias  sujeitas  à  exclusiva  competência
administrativa  do  Poder  Executivo.  É  que,  em  tais  matérias,  o  Legislativo  não  se
qualifica  como  instância  de  revisão  dos  atos  administrativos  emanados  do  Poder
Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave
desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter
administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho
de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada,
subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder,
representa  comportamento  heterodoxo  da  instituição  parlamentar  e  importa  em
atuação  ultra  vires  do  Poder  Legislativo,  que  não  pode,  em  sua  atuação
político-jurídica,  exorbitar  dos  limites  que  definem  o  exercício  de  suas  prerrogativas
institucionais.  (ADI  2364  MC/AL,  Relator(a):  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Julgamento:  
01/08/2001, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno)” 

Resulta,  destarte,  a  inconstitucionalidade,  formal  e  material,  do  autógrafo  de  lei  em
análise.
[...]

Mutatis mutandis, essa mesma linha de raciocínio foi seguida pelo parecer confeccionado
por  mim  no  processo  administrativo  n.º  32413467,  cujo  objeto  de  análise  consistia  em
autógrafo  de  lei  que  visava  regrar  o  serviço  de  fornecimento  de  “listas  telefônicas”.
Seguem transcritos os principais excertos de tal entendimento:

[...]
Desenvolvendo  essa  análise,  deparamo-nos,  logo  de  início,  com  incontornável  vício  de
inconstitucionalidade formal, em razão da incompetência legislativa do Estado para tratar
a questão.

A  Constituição  Federal  de  1988  é  extremamente  clara  ao  atribuir  à  União  Federal  a
competência privativa para legislar sobre telecomunicações; in verbis: 

“CF/88

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;”

Posição que é referenda pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  PROJETO  DE  LEI  ESTADUAL  DE  ORIGEM
PARLAMENTAR.  VETO  TOTAL.  PROMULGAÇÃO  DA  LEI  PELA  ASSEMBLÉIA.
NORMA  QUE  DISCIPLINA  FORMA  E  CONDIÇÕES  DE  COBRANÇA  PELAS
EMPRESAS  DE  TELECOMUNICAÇÕES.  MATÉRIA  PRIVATIVA  DA  UNIÃO.
OFENSA AO ART.  21,  XI,  DA CF.  LIMINAR DEFERIDA.  (ADI  2615  MC/SC -  SANTA
CATARINA,  Relator(a):  Min.  NELSON  JOBIM,  Julgamento:   22/05/2002,  Órgão
Julgador:  Tribunal Pleno)” 



 
Destarte,  finca-se,  sem  maiores  percalços,  a  premissa  de  que  a  União  Federal  detém
competência privativa para legislar sobre telecomunicações. 

É  importante  deixar  claro  que  a  aludida  competência  legislativa  privativa  é  ampla,
englobando  todas  as  questões  que  envolvem a  temática  “telecomunicações”,  não  sendo
restrita  ao  tratamento  normativo  a  ser  dado  ao  “serviço  de  telecomunicação”  em  sua
acepção estrita. 

Sob esse prisma, podemos afirmar que a competência legislativa privativa da União acima
descrita  engloba  o  regramento  normativo  do  serviço  de  fornecimento  de  “listas
telefônicas”,  conquanto  estes  serviços  não  possam  ser  entendidos  como  serviços  de
telecomunicações “propriamente ditos”.  Isso porque o fornecimento de listas  telefônicas
está  estritamente  ligado  à  atividade  de  telecomunicação,  configurando-se  verdadeiro
serviço  acessório  de  caráter  imprescindível  para  a  prestação  satisfatória  desse  serviço
público  (serviço  de  telecomunicação).  Tanto  é  assim  que  o  fornecimento  gratuito  das
listas  telefônicas  constitui  dever  inarredável  das  empresas  prestadoras  de  serviços  de
telecomunicações (conforme será visto adiante). 

E não poderia ser diferente, vez que os contornos da competência legislativa privativa da
União para tratar de telecomunicações apenas serão identificados, com precisão, a partir
da leitura conjunta do art. 22, inc. IV, com o art. 21, inc. XI, ambos da CF/88, já que este
preceito confere expressamente à lei nacional, a ser editada pela União, a prerrogativa de
organizar tais serviços, de criar um órgão regulador da área e de cuidar de outros aspectos
institucionais:

“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;(Redação  dada  pela
Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)”

Inclui-se,  então,  na  competência  legislativa  reservada  à  União  Federal  o  regramento
jurídico-normativo  de  todas  as  questões  afetas  à  organização  da  prestação  do  serviço
público  de  telecomunicações,  incluindo  nesse  rol  a  regulação  do  fornecimento  de  listas
telefônicas a seus assinantes. 

O acerto das inferências aqui esposadas torna-se evidente ante a existência de disciplina
normativa dada pela União Federal à matéria.
[...] 

É certo que tais julgados e posicionamentos, por si só, já fornecem cabedal argumentativo
para  atestar  a  invalidade  do  autógrafo  sob  exame  nesta  sede,  como  aconteceu  nessas
outras oportunidades. 

Mas,  como  dito,  um  ponto  crucial  ainda  não  tinha  sido  desnovelado  até  então  na
jurisprudência  constitucional  pátria:  a  questão  da  competência  para  legislar  acerca  dos
direitos  dos  usuários  dos  serviços  públicos  em  face  da  competência  legislativa
concorrente em matéria consumerista, que está disciplinada nos inciso V e VIII do art. 24
da Carta de Outono.

Esse ponto, dada a sua relevância, poderia representar a reviravolta da jurisprudência do
Supremo Tribunal  Federal  a  respeito  do  assunto,  especificamente  no  que  diz  respeito  à
validade de legislação estadual que venha a cuidar de direitos dos usuários/consumidores
dos  serviços  públicos.  Justamente  daí  que  exsurgia  o  propalado  caráter  voltívolo  da
tomada de posição nessa seara, principalmente diante da nova composição da mencionada
Corte Constitucional.

Ocorre que, em recente julgamento, o STF definiu sua posição prevalente no que toca à
validade das leis editadas pelo Poder Legislativo do Estado-membro, que visam a lançar
normas  gerais  ligadas  à  proteção  do  consumidor  no  campo  dos  serviços  públicos
prestados pelas concessionárias, de modo que restam assentadas todas as questões ligadas



à competência legislativa para disciplinar a prestação dos serviços públicos.

De fato, no dia 02 de agosto de 2006, o Plenário do STF, após intenso e acalorado debate
na  apreciação  da  Medida  Cautelar  requerida  na  ADI  n.º  3322-1,  tomou  posicionamento
quanto  à  legitimidade  das  leis  editadas  pelo  Poder  Legislativo  do  Estado-membro,  que
visam a lançar normas ligadas à proteção do usuário/consumidor no campo dos serviços
públicos a cargo de outras pessoas políticas. 

Nesse  julgamento,  foi  questionada  a  validade  de  lei  distrital  que  impunha  às  empresas
concessionárias  prestadoras  de  serviço  público  de  telecomunicações  o  dever  de  emitir
fatura  de  cobrança  com  a  individualização  de  cada  ligação  local  realizada  pelo
consumidor e com as informações acerca das ligações efetuadas (data,  horário,  duração,
número do telefone chamado e valor). 

Na ocasião, formaram-se duas correntes quanto ao tema. Uma capitaneada pelos Ministros
CEZAR PELUSO e SEPÚLVEDA PERTENCE que defendiam, em suma, a necessidade
de a matéria ser tratada por lei confeccionada pela União Federal. Outra defendida pelos
Ministros  CARLOS  BRITTO  e  MARCO  AURÉLIO,  que  viam na  legislação  objurgada
exercício  legítimo  da  competência  do  estado  para  suplementar  a  legislação  afeta  à
proteção do consumidor.

Vejamos,  com maior  profundidade,  os  fundamentos  que  arrimam as  correntes  formadas
no seio da Excelsa Corte, tendo em vista a sua ingente importância para o caso dos autos.

O Ministro CEZAR PELUSO, relator da citada ação constitucional, inicialmente aduziu,
em seu voto,  que o Estado federado não  detém competência  para  interferir  nos  serviços
públicos titulados pela União Federal, como é o caso do serviço de telecomunicações; in
verbis:

[...]
Detentora  da  competência  para  explorar  os  serviços  de  telecomunicações,  a  União
também a possui, com igual caráter privativo, para legislar a respeito (art. 22, IV), e,
suposto possa, mediante lei complementar, “autorizar os Estados a legislar sobre questões
específicas” dessa mesma matéria (art. 22, § único), não o fez até hoje, de modo que aos
Estados e ao Distrito Federal lhes não aproveita, por ora, nenhuma competência delegada
sobre o tema. 
[...](grifo nosso)

O Ministro EROS GRAU concordou com o posicionamento dimanado pelo relator, mais
foi  além  para  proclamar  que  o  usuário  dos  serviços  públicos  não  pode  ser  considerado
consumidor, de modo que não se faz presente, no caso debatido, a competência legislativa
suplementar do Estado-membro para regular a proteção e defesa do consumidor:

[...] para mim é muito claro, ainda que se alegue que pode haver competência do Estado
para  legislar  sobre  consumo  e  defesa  do  consumidor.  O  usuário  do  serviço  público  é
cidadão.  Ele  não  se  encontra  numa  relação  de  cliente  em  relação  ao  prestador  do
serviço público. Aí não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.  Ele tem outros
direitos – políticos, e não meramente econômicos. 
[...] (grifo nosso)

Todavia, o Ministro CARLOS BRITTO, em redargüição, defendeu que a lei sob controle
de  constitucionalidade  representaria,  na  verdade,  exercício  lídimo  e  escorreito  da
competência legislativa suplementar do Estado-membro, no que foi seguido pelo Ministro
MARCO  AURÉLIO.  Eis  os  trechos  do  voto-vista  do  Ministro  CARLOS  BRITTO  que
veiculam o cerne de seu pensamento:

Não  obstante  o  rigor  científico  de  todas  essas  proposições  que  se  lêem  no  voto  do
eminente  relator,  animo-me  a  ponderar  que  tais  serviços  de  telecomunicações
constituem  realidade  normativa  entrelaçada  com  outras  matérias  de  berço
igualmente  constitucional.  Matérias  como  defesa  do  consumidor,  direito  à
informação  e  competência  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  para,  justamente  sobre  as
telecomunicações,  torná-las  fato  gerador  do  ICMS.  Logo,  temas  que  se  colocam  numa
zona  de  interseção  ou  de  confluência  federativa,  a  demandar  o  manejo  de  delicados



mecanismos de identificação de competências legislativas constitucionalmente partilhadas
entre  as  pessoas  públicas  de  base  territorial  (União,  Distrito  Federal,  Estados  e
Municípios).
[...]

[...]  parece  lógico  inferir  que  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  bem  podem  normar  sobre
serviços  de  telecomunicações,  sem  que  isto  se  confunda  com  legislar  sobre  a  matéria
“telecomunicações”.  Basta  que  as  leis  por  eles  editadas  se  contenham  nos  seguintes
aspectos:  a)  suplementação  das  normas  federais  sobre  os  temas  da  produção  e  do
consumo;  b)  prevenção de  responsabilidade  por  dano  ao  consumidor  que  se  localize  no
território do próprio Estado normante; c) estabelecimento de medidas esclarecedoras, em
prol  desse  mesmo  tipo  de  consumidor,  acerca  do  ICMS  que  vier  a  recair  sobre  as
telecomunicações  enquanto  modalidade  de  serviço  público;  d)  criação  “de  deveres
instrumentais ao sujeito passivo da obrigação tributária, entre eles o de emitir e escriturar
notas  fiscais  que  documentem  a  realização  histórica  do  fato  gerador”  para  nos
expressarmos em linguagem pinçada do próprio voto do min. Cezar Peluso.
Assim  contidamente  legislando,  Estados  e  Distrito  Federal  ainda  ocuparão  legítimos
espaços de atuação em uma outra matéria de índole constitucional também rotulada como
fundamental, que é o tema do direito à informação. [...]
Nessa ampla moldura, e num juízo de delibação que é próprio dos provimentos cautelares,
quer-me  parecer  que  o  Distrito  Federal,  ao  editar  a  Lei  nº  3.426,  de  4  de  agosto  de
2004,  não  extrapolou  sua  competência  legislativa,  porque  se  limitou  a  laborar  no
campo da informação e  da prevenção de  responsabilidade de  dano ao  consumidor,
além de instituir  medidas para que os usuários do serviço público  de  telefonia  fixa
fossem esclarecidos acerca do ICMS que incide sobre tais serviços. Veiculando, além
do  mais,  direitos  que  num  primeiro  golpe  de  vista  exibem  a  compostura  de
elementares  ou  triviais  em  qualquer  relação  civilizada  de  consumo.  É  como  dizer:
direitos  que  nem precisariam de  leis  expressas  para  assegurá-los,  pois  o  mínimo que  se
pode exigir  de  uma fatura  de  cobrança  atinente  ao  consumo dos  serviços  de  telefonia  é
que  essa  fatura  contenha  o  que  foi  nuclearmente  exigido  pelo  diploma  distrital
impugnado: “data da ligação, horário da ligação, duração da ligação, número do telefone
chamado, valor cobrado”. Com a reestruturação ou o suporte administrativo que se fizer
necessário à concreção de tais elementares direitos.
[...]
Como  reforço  argumentativo,  observe-se  que,  no  próprio  Direito  infraconstitucional
brasileiro,  tanto  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  dispõe  sobre  a  sua  aplicação  às
relações de serviço público quanto a lei de prestação dos serviços públicos dispõe sobre a
sua conciliada aplicabilidade com o Código de Defesa do Consumidor.
[...]
no campo da competência normante comum, concorrente ou concomitante, o discurso da
Constituição  é  outro.  A  União  tem  a  competência  para  editar  normas  gerais,  não  há
dúvida, mas os Estados e o Distrito Federal, por autoridade própria, sem precisar da boa
vontade  ou  da  condescendência  da  União,  detêm,  a  título  próprio,  a  competência
normativa  suplementar.  É  claro  que  nessa  segunda  dicotomia  -  não  a  primeira,  normas
gerais,  normas  específicas;  agora,  sim:  normas  gerais,  normas  suplementares  -,  nesse
segundo momento, a Constituição prestigiou sobremodo o princípio federativo, e esse
tipo  de  norma  habilitadora  dos  Estados  à  prolação  de  normas  suplementares,
prestigiadora  do  princípio  federativo,  há  de  ser  interpretada  mais  à  solta,  mais  à
larga [...].

Aberta a divergência, iniciou-se debate oral no seio do plenário, tendo o relator, Ministro
CEZAR PELUSO, objetado o seguinte:

[...]
Eu  participo,  aliás  fervorosamente,  de  todas  as  preocupações  demonstradas  pelo  ilustre
Ministro  quanto  à  tutela  do  consumidor.  Só  não  me  sinto  motivado  a  transformá-lo  em
padrão absoluto de controle de todos os direitos. Acho que a figura ou o papel social do
consumidor não pode ser critério supremo de aferição e controle de todos os direitos.
 
Neste caso, o que está em jogo, em primeiro lugar - como já o afirmei no meu voto,
que  foi  muito  sucinto  -,  é  confrontar  os  limites  da  competência  da  União  e  da



competência concorrente do Estado, porque se trata de matéria que exige normas de
caráter geral para todo o país, pois seu objeto é serviço prestado de igual modo em
todo o País,  e que não pode,  portanto,  estar disciplinado por leis  locais  de maneira
diferenciada,  sobretudo à vista  da natureza do serviço prestado,  que vai  de um ponto  a
outro do território nacional, no sentido de ida e volta.

Em conclusão, o acima citado Ministro asseverou:

É  verdade  -  e  Sua  Excelência  se  baseou  nisso  –  que,  pelo  art.  24,  o  Estado  tem
competência concorrente em matéria de consumo. Só que a norma não é de caráter
absoluto.  O  §  1º  dispõe  que,  ainda  em  matéria  de  consumo,  as  normas  de  caráter
geral são de exclusiva competência da União.
Ora, no caso, estamos diante de normas de caráter geral,  não de normas de caráter
específico, que atendam a alguma peculiaridade do Distrito Federal.
[...]
O nosso problema, Ministro Carlos Britto, é que, convalidando esta lei, vamos convalidar
princípio  de  que  qualquer  Estado  pode  dispor  a  respeito  da  matéria!  Este  é  o  grande
problema. [...]
De  qualquer  outra  matéria  de  serviço  público,  interferindo  em  contratos  de  serviço
público. Exatamente. Esta é a minha grande preocupação. Ao tomar o tipo do consumidor
como  padrão  geral  de  controle  de  exercício  de  direitos  no  país,  perdemos  a  noção  dos
horizontes constitucionais.

O ex-Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE entrou no debate, levantando questão decisiva,
desvinculada,  de  certo  modo,  da  identificação  do  caráter,  geral  ou  suplementar,  da  lei
distrital sob julgamento. Eis o que asseverou o citado Ministro:

[...]
Ministro, se o serviço é federal, se a concessão é federal, o dever de legislar no sentido
de proteção do usuário é da União, porque isso tudo compõe a economia da
concessão.
[...]
Por isso a legislação e os contratos de concessão hão de prover a respeito da proteção
do usuário.

Nessa altura, o Ministro CARLOS BRITO levantou a seguinte indagação, cuja resposta é
de solar importância para a presente análise:

Isso é uma matéria de confluência normativa de âmbito federativo. Então, não se pode
legislar sobre defesa do consumidor, porque o serviço é prestado pela União, é serviço
público federal? Não se pode laborar no campo da informação básica ao consumidor?
[...]
O que sobrará para a competência legislativo-suplementar dos Estados e do Distrito
Federal?

A  resposta  do  ex-Ministro  SEPÚLVEDA  PERTENCE  foi  incisiva:  “em  matéria  de
serviço  federal  concedido,  nada,  data  venia”.  Ato  contínuo,  o  então  decano  da  Corte
Maior  proferiu  o  seu  voto  escrito,  que  reflete  o  posicionamento  predominante  no  STF
quanto ao tema em foco:

Sr. Presidente, comoveu-me a generosidade do voto do eminente Ministro Carlos Britto;
quase me balançou, mas, não consegui fugir às balizas dogmáticas que me parecem muito
claras.
Desde  quando a  técnica  do  velho  federalismo  dualista  se  veio  somar,  nas  Constituições
federais  mais  modernas,  a  técnica  da  repartição  vertical  de  competência,  entre  nós  hoje
retratada no art. 24 da Constituição, ampliaram-se as zonas cinzentas, quando se cuida de
identificar  se  determinada  matéria  está  confiada  à  exclusividade  da  ordem  central,  ou
admite a interferência suplementar das ordens parciais da federação.
Um  campo  normativo,  no  entanto,  em  que  não  há  pensar  em  competência
concorrente, é o da regulação dos serviços públicos e, a meu ver, aqui, o art. 175 da
Constituição  supera  e  afasta  todas  as  normas  gerais  da  discriminação  de
competência. No caput,  a  expressão “poder público” identifica que se trata de uma
competência de cada ente federativo, conforme lhe for atribuído ou não determinado



serviço público.

“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.”

No parágrafo único, a lei que, obviamente, será a do concedente em relação a cada serviço
público, diz:

“A lei disporá sobre:
II – os direitos dos usuários (...)
III – política tarifária;”

A  meu  ver,  aqui,  é  exaustiva  a  competência.  Com  o  perdão,  primeiro  pelo  uso  da
expressão,  e  segundo  pelo  seu  generoso  entusiasmo  dos  “consumeristas”  -  que  não
subscrevo - entendo que a competência da União, tratando-se de um serviço público
federal, é privativa e exaustiva. Não consigo distinguir, aqui, além deste mandado de
legislar  sobre  os  direitos  dos  usuários,  que  haja  margem  para  suplementações  a
título  de  proteção  do  consumidor,  que  é  exatamente,  na  hipótese,  o  usuário  do
serviço público.
Por  isso,  peço  todas  as  vênias  à  dissidência  a  partir  do  voto  comovente  do  eminente
Ministro Carlos Britto, para deferir a liminar, acompanhando o preciso voto do Ministro
Cezar Peluso.

Assim, após todas as discussões transcritas supra,  o STF decidiu, em sede liminar e por
maioria  de  votos,  pela  inconstitucionalidade  da  lei  editada  pelo  Distrito  Federal,  por
ofensa à competência legislativa da União. 
Posteriormente,  esse  entendimento  foi  ratificado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  em
julgado que investigou a constitucionalidade de lei estadual que pretendia vedar o corte de
energia  elétrica  por  falta  de  pagamento  sem  prévia  comunicação  ao  usuário,  que  é
exatamente  o  caso  disciplinado  pelo  autógrafo  sob  exame.  Veja-se  a  ementa  desse
aresto: 
Ementa
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  contra  a  expressão  "energia  elétrica",  contida  no
caput  do  art.  1º  da  Lei  nº  11.260/2002  do  Estado  de  São  Paulo,  que  proíbe  o  corte  de
energia elétrica,  água e gás canalizado por  falta  de pagamento,  sem prévia comunicação
ao usuário. 
2.  Este  Supremo  Tribunal  Federal  possui  firme  entendimento  no  sentido  da
impossibilidade de interferência do Estado-membro nas relações jurídico-contratuais entre
Poder concedente federal e as empresas concessionárias, especificamente no que tange a
alterações das condições estipuladas em contrato de concessão de serviços públicos, sob
regime federal, mediante a edição de leis estaduais. Precedentes. 
3. Violação aos arts. 21, XII, b, 22, IV, e 175, caput e parágrafo único, incisos I, II e III da
Constituição Federal. Inconstitucionalidade. 
4.  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  julgada  procedente.  (ADI  3729/SP,  Relator(a):
Min. GILMAR MENDES, Julgamento:  17/09/2007, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno)

Diante  de  tal  premissa,  qual  seja,  que  a  competência  legislativa  para  disciplinar  os
aspectos  respeitantes  à  prestação  dos  serviços  públicos,  inclusive  os  direitos  de  seus
respectivos usuários (a despeito de sua condição de consumidor), pertence ao ente político
que detém a sua titularidade, fica evidente que o vertente autógrafo de lei é inválido.

Com  efeito,  o  Autógrafo  de  Lei  n.º  54/2010  visa  a  interferir  no  modo  de  execução  de
serviços públicos federal (fornecimento de energia elétrica), a partir da criação de direitos
e procedimentos em benefício dos seus respectivos usuários, alterando, assim, as relações
jurídico-contratuais  existentes  entre  tais  entes  políticos  e  as  concessionários  incumbidas
de  sua  prestação,  donde  se  infere  que  esse  ato  normativo  malfere  as  normas  de
competência  legislativas  veiculadas  nos  artigos  21,  XII,  “b”;  22,  IV;  e  175,  caput  e
parágrafo único, todos da Constituição Federal de 1988.

Fica  caracterizada,  assim,  a  indevida  invasão  da  competência  legislativa  privativa  da
União  Federal,  fato  que  conspurca  o  autógrafo  de  lei  em  tela  com  o  vício  de
inconstitucionalidade formal. 



Pecha  que  fica  ainda  mais  evidente  tendo  em conta  que  a  Resolução  n.º  456,  de  29  de
novembro  de  2000,  editada  pela  ANEEL,  já  estabelece  as  condicionantes  e  restrições
relacionadas  à  suspensão  do  fornecimento  de  energia  elétrica,  aspecto  que  também  é
regulado  pelo  contrato  de  adesão  de  prestação  de  serviço  público  de  energia
disponibilizado  pela  Escelsa  aos  consumidores  capixabas,  documento  que  determina  a
notificação,  por  escrito  e  individual,  acerca  das  interrupções  de  fornecimento  com
antecedência  mínima  de  5  (cinco)  dias  úteis,  quando  existir  na  unidade  consumidora
pessoa que dependa de equipamentos elétricos indispensáveis à vida.

Em razão do que foi dito no citado parecer, conclui-se que a competência legislativa para
disciplinar os aspectos respeitantes à prestação dos serviços públicos, inclusive os direitos de
seus  respectivos  usuários  (a  despeito  de  sua  condição  de  consumidor),  pertence  ao  ente
político que detém a sua titularidade.

Desse modo,  fica evidente a invalidade do vertente do  autógrafo,  em sua pretensão de
conferir eficácia (atualmente inexistente) a diploma legislativo flagrantemente inconstitucional.”

Do exposto, conclui-se pelo veto total ao Projeto de Lei nº 691/2009.

                              Atenciosamente

             PAULO CESAR HARTUNG GOMES
                        Governador do Estado


