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PROJETO DE LEI
21/10/2021

OBRIGA AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
INTERNET A APRESENTAR AO CONSUMIDOR, NA
FATURA MENSAL, GRÁFICOS QUE INFORMEM A
VELOCIDADE DIÁRIA MÉDIA DE ENVIO E
RECEBIMENTO DE DADOS ENTREGUES NO MÊS.

Art. 1º As empresas prestadoras de serviços de internet móvel e banda larga na modalidade pós-paga,
contratadas por consumidores no Estado do Ceará, ficam obrigadas a apresentar, na fatura mensal enviada
ao consumidor, gráfico que demonstre o registro médio diário de entrega da velocidade de recebimento e
de envio de dados através da rede mundial de computadores.

§1° A velocidade de recebimento e de envio de dados entregue entre a zero hora e às 8 horas da manhã
não poderá ser computada para efeito de aferimento da média diária informada.

§2° Deverá ser apresentado um gráfico específico referente ao recebimento de dados e outro gráfico
específico relativo ao envio de dados.

Art. 2º As empresas referidas no art. 1º desta Lei que descumprirem a determinação, ficam sujeitas às
sanções dispostas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Inicialmente é válido destacar que a proposição apresentada está de acordo com a Constituição Federal de
1988, em especial nos art. 24, inciso VIII e art. 5º, inciso XXXII, que trata sobre a competência
concorrente da União, Estados e DF para iniciativa legislativa sobre Direito do Consumidor e que o
Estado promoverá a defesa do consumidor, respectivamente, e também em conformidade com o Código
de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
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O Supremo Tribunal Federal recentemente entendeu ser constitucional a Lei do Estado do Paraná nº
18.752 de 13 de Abril de 2016, DURANTE JULGAMENTO DA ADIN Nº 5572, que obriga as empresas
prestadoras de serviços de internet a apresentar ao consumidor, em sua fatura mensal, gráficos que
informem a velocidade diária média de envio e recebimento de dados entregues no mês.

Em julgado mais recente, com a abordagem da mesma temática, o Supremo Tribunal Federal, reafirmou a
constitucionalidade de Lei Estadual que aborda o tema, conforme julgado da (ADI) 6893. que declarou
constitucinal a Lei n° 11.201 de 23 de outubro de 2020 do Estado do Espírito Santo.

Podemos então, concluir que o Projeto de Lei apresentado não padece de quaisquer vícios de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, devendo ter sua tramitação normal e regimental nesta Casa de Leis.

Ultrapassado essa possível problemática sobre a constitucionalidade da matéria, passamos a analisar o
mérito da proposta.

O Código de Defesa do Consumidor prevê que a Política Nacional das Relações de Consumo tem a
finalidade de transparência e harmonia das relações de consumo.

Portanto, o ordenamento jurídico brasileiro exige clareza nas relações de consumo, de forma que o
consumidor possa ter segurança de que o contrato está sendo cumprido dentro dos limites legais.

O consumidor é a parte hipossuficiente na relação de consumo, e, por essa razão, é obrigação do Poder
Público buscar mecanismos que traga sempre mais proteção a essas pessoas, minimizando assim
possíveis danos irreparáveis. Nesse sentido, nada mais justo que o consumidor receba para o seu
conhecimento um gráfico do que realmente lhe foi fornecido para que possa ter a possibilidade de
conferência.

Proposições similares já estão em vigor em outros Entes Federativos, tais como, Rio de Janeiro, Paraná,
Espírito Santo, entre outros, proporcionando mais transparência nos serviços prestados na área de internet
aos consumidores locais.

Diante do exposto, conclamo o apoio dos nobres Pares à aprovação do presente Projeto de Lei, por
entenderem a importância da medida na vida dos consumidores do nosso Estado.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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CUMPRIR PAUTA. 
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
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SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO

4 de 16



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   PL 0534/2021- ENCAMINHADO À CONJUR.

  Autor:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Data da criação:  03/11/2021 11:20:52  Data da assinatura:  03/11/2021 11:20:58

PROCURADORIA - GERAL

DESPACHO
03/11/2021

ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR CHEFE DA CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ANÁLISE E
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
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PROJETO DE LEI N°00534/2021

AUTORIA: Dep. André Fernandes

EMENTA: “OBRIGA AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE INTERNET A APRESENTAR
AO CONSUMIDOR, NA FATURA MENSAL, GRÁFICOS QUE INFORMEM A VELOCIDADE DIÁRIA
MÉDIA DE ENVIO E RECEBIMENTO DE DADOS ENTREGUES NO MÊS.”

PARECER

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo
200/96, em seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade, o Projeto de Lei nº 00534/2021,

  de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado André Fernandes, que: “OBRIGA AS EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE INTERNET A APRESENTAR AO CONSUMIDOR, NA FATURA
MENSAL, GRÁFICOS QUE INFORMEM A VELOCIDADE DIÁRIA MÉDIA DE ENVIO E
RECEBIMENTO DE DADOS ENTREGUES NO MÊS.”

DO PROJETO

Dispõem os artigos da presente propositura:

“Art. 1º As empresas prestadoras de serviços de internet móvel e banda larga na
modalidade pós-paga, contratadas por consumidores no Estado do Ceará, ficam
obrigadas a apresentar, na fatura mensal enviada ao consumidor, gráfico que
demonstre o registro médio diário de entrega da velocidade de recebimento e de
envio de dados através da rede mundial de computadores. 

§1° A velocidade de recebimento e de envio de dados entregue entre a zero hora e
às 8 horas da manhã não poderá ser computada para efeito de aferimento da
média diária informada. 

§2° Deverá ser apresentado um gráfico específico referente ao recebimento de
dados e outro gráfico específico relativo ao envio de dados. 
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Art. 2º As empresas referidas no art. 1º desta Lei que descumprirem a
determinação, ficam sujeitas às sanções dispostas no art. 56 da Lei Federal nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação.”

2. JUSTIFICATIVA:

Justifica o ilustre Parlamentar que:

“Inicialmente é válido destacar que a proposição apresentada está de acordo
com a Constituição Federal de 1988, em especial nos art. 24, inciso VIII e art. 5º,
inciso XXXII, que trata sobre a competência concorrente da União, Estados e DF
para iniciativa legislativa sobre Direito do Consumidor e que o Estado
promoverá a defesa do consumidor, respectivamente, e também em conformidade
com o Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

O Supremo Tribunal Federal recentemente entendeu ser constitucional a Lei do
Estado do Paraná nº 18.752 de 13 de Abril de 2016, DURANTE JULGAMENTO
DA ADIN Nº 5572, que obriga as empresas prestadoras de serviços de internet a
apresentar ao consumidor, em sua fatura mensal, gráficos que informem a
velocidade diária média de envio e recebimento de dados entregues no mês. 

Em julgado mais recente, com a abordagem da mesma temática, o Supremo
Tribunal Federal, reafirmou a constitucionalidade de Lei Estadual que aborda o
tema, conforme julgado da (ADI) 6893. que declarou constitucinal a Lei n°
11.201 de 23 de outubro de 2020 do Estado do Espírito Santo. Podemos então,
concluir que o Projeto de Lei apresentado não padece de quaisquer vícios de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, devendo ter sua tramitação normal e
regimental nesta Casa de Leis. 

Ultrapassado essa possível problemática sobre a constitucionalidade da matéria,
passamos a analisar o mérito da proposta. O Código de Defesa do Consumidor
prevê que a Política Nacional das Relações de Consumo tem a finalidade de
transparência e harmonia das relações de consumo. Portanto, o ordenamento
jurídico brasileiro exige clareza nas relações de consumo, de forma que o
consumidor possa ter segurança de que o contrato está sendo cumprido dentro
dos limites legais. 

O consumidor é a parte hipossuficiente na relação de consumo, e, por essa razão,
é obrigação do Poder Público buscar mecanismos que traga sempre mais
proteção a essas pessoas, minimizando assim possíveis danos irreparáveis. 

Nesse sentido, nada mais justo que o consumidor receba para o seu conhecimento
um gráfico do que realmente lhe foi fornecido para que possa ter a possibilidade
de conferência. 

Proposições similares já estão em vigor em outros Entes Federativos, tais como,
Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, entre outros, proporcionando mais
transparência nos serviços prestados na área de internet aos consumidores
locais.”

3. ASPECTOS LEGAIS

 A Lex Fundamentalis, em seu bojo, estabelece o seguinte:
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“Art. 18. A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição”.

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, “in verbis”:

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e
leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição”.

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, estabelece em seu artigo 14, inciso I, “
exvilegis”:

“Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público
interno, exerce em seu território as competências que, explícita ou
implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal,
observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação”

3.1 – DA INICIATIVA DE LEIS

A iniciativa de leis pelo Parlamento Estadual está prevista no art. 60, inciso I, Constituição
Estadual:

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

 I - aos deputados  estaduais”

3.2 – DO PROCESSO LEGISLATIVO

No que concerne a projeto de lei, assim dispõe o art. 58, inciso III, da Carta Magna Estadual, in
verbis:

“Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

(.....)

III – leis ordinárias”

Da mesma forma, estabelecem os artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96
- D.O. 12.12.96), respectivamente, abaixo:

“Art. 196. As proposições constituir-se-ão em: 

(.....)

II – projeto:

(.....)

b) de lei ordinária;
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(.....)

“Art. 206. A Assembleia exerce a sua função legislativa, além da
proposta de emenda à Constituição Federal e à Constituição
Estadual, por via de projeto:”

(.....)

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência
do Poder legislativo, com a sanção do Governador do Estado”

4.DO PARECER

4.1 – DAS COMPETÊNCIAS E DA MATÉRIA

O projeto em estudo, conforme já fora elencado, determina que as empresas prestadoras de
serviços de internet móvel e banda larga na modalidade pós-paga, contratadas por
consumidores no Estado do Ceará, sejam obrigadas a apresentar, na fatura mensal enviada ao
consumidor, gráfico que demonstre o registro médio diário de entrega da velocidade de
recebimento e de envio de dados através da rede mundial de computadores, dispondo sobre
matéria atinente À PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, sendo permitido ao
Parlamento Estadual deflagrar a iniciativa de leis sobre esses temas, conforme determina o
artigo 24, incisos V, da CF/88. 

A despeito, importante fazer a ressalva de que esta Procuradoria, em Projetos similares,
entende que assunto que verse sobre contratos e telecomunicações permeia tema afeto a
consumo, contudo, também adentra nas competências privativas da união (telecomunicações e
contratos), nos termos elencados no art. 21, XI e 22, I e IV. 

Contudo, no presente caso, esta Procuradoria ressalva-se em mudar o seu entendimento no
sentido de que se trata de matéria  efetivamente relativa a CONSUMO/ DIREITO DE
INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR, filiando-se ao recentíssimo entendimento proferido pelo
STF na ADI 6893, abaixo ementado: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.
 11.201/2020 DO ESPÍRITO SANTO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E

INTERNET. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR GRÁFICOS SOBRE A
 VELOCIDADE MÉDIA DE RECEBIMENTO E ENVIO DE DADOS PELA

INTERNET. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS.
CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA DA LIVRE INICIATIVA
E DA PROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO
DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.

Referida Decisão foi proferida em outubro de 2021 e a traz a seguinte explanação da Relatora
Ministra Carmen Lúcia acerca do tema, cujos fundamentos aplicam-se perfeitamente para
subsidiar o entendimento aqui aventado: 

“(...)

A guinada na jurisprudência deste Supremo Tribunal baseou-se na compreensão
de que o conceito de telecomunicações capaz de atrair a competência privativa da
União é o estabelecido no § 1° do art. 60 da Lei n. 9.472/1997:

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

A conclusão naquele julgamento foi a de que, “ao compelir os fornecedores
de serviços de internet a apresentarem nas faturas mensais os gráficos que
informem a velocidade diária média de envio e recebimento de dados
entregues no mês, a Lei 18.752/2016 do Estado do Paraná tem reflexos no
campo da atividade fornecida pelas requerentes e do direito do consumidor,
porém, claramente, com especificidade e priorização deste, pois, embora a lei
tenha como destinatárias empresas dedicadas aos serviços de internet, a
principal razão de ser da norma não está na interferência dos serviços
prestados em si, mas na implementação de um modelo de informação ao
consumidor daqueles serviços”.

(...)

Na norma impugnada se obrigam empresas prestadoras de serviços de
internet móvel e banda larga na modalidade pós-paga a apresentarem na
fatura mensal gráficos sobre o registro médio diário de entrega da velocidade
de recebimento e envio de dados pela rede mundial de computadores.

A medida objetiva assegurar aos consumidores o direito à informação
adequada, nos termos do inc. III do art. 6° da Lei n. 8.078/1990. Confira-se:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem”.

(...)

Não versar sobre “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”
corrobora o alegado caráter consumerista da lei questionada.

(...)

Em tema de proteção ao consumidor, cabe à União editar as normas gerais e aos
Estados suplementá-las, como disposto nos §§ 1º e 2º do art. 24 da Constituição
da República, não existindo, portanto, supremacia de um ente político sobre outro.
Há repartição de competências legislativas para a preservação da eficácia do
modelo, da segurança jurídica e da organicidade do sistema.

(...) (Grifos nossos)

Ainda nesta Decisão, a Ministra relatora afirma que o princípio da livre iniciativa (Art. 170, CF),
especialmente em casos em envolvem a proteção dos interesses dos consumidores, não é
absoluto, ao tempo que em também entendemos que este princípio deve ser mitigado a fim de
sejam privilegiados os interesses de toda uma gama de consumidores que terão acesso a
informações sobre o serviço transmissão de dados de acesso à internet, serviço para muitos
essencial considerando-se os tempos atuais, principalmente em tempos de pandemia: 
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“(...) O princípio da livre iniciativa não é absoluto. A intervenção estatal no
domínio econômico para defesa do consumidor é legítima e tem fundamento na
Constituição da República:

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
[...]

V - defesa do consumidor (...)”.

É saber: os princípios da livre e da livre concorrência não possuem valor absoluto na ordem
constitucional pátria e podem/devem ser relativizados em determinadas circunstâncias para a
salvaguarda de outros direitos/valores constitucionalmente assegurados. 

Neste sentido: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.844/92 DO ESTADO
DE SÃO PAULO.   MEIA ENTRADA ASSEGURADA AOS ESTUDANTES
REGULARMENTE       MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO. 

INGRESSO EM CASAS DE DIVERSÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E
O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO.
CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVAE ORDEM ECONÔMICA.
MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1o, 3o,
170, 205, 208, 215 E 217, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO DOBRASIL.

1. É certo que a ordem econômica na Constituição de 1988 define opção por um
sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância
não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na economia em
situações excepcionais.

2. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia
diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade.
Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a sociedade,
informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170.

3. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa,
mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita
também da “iniciativa do Estado”; não a privilegia, portanto, como bem
pertinente apenas à empresa. Se de um lado a Constituição assegura a livre
iniciativa, de outro determina ao Estado a adoção de todas as providências
tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao
desporto [artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e 217, §3º, da Constituição].

4. Na composição entre esses princípios e regras há de ser preservado o interesse
da coletividade, interesse público primário.

5. (...) Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (STF.
Plenário. ADI 1.950/SP. Rel.: Min. EROSGRAU. 3/11/2005, maioria. DJ, 2 jun.
2006, p. 4. No mesmo sentido: STF. Plenário. ADI 3.512/ES. Rel.:Min.EROSGRAU

.15/2/2006,maioria.DJ,23jun.2006,p.3.)
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A necessidade de ponderação entre os valores livre concorrência e proteção ao consumidor foi
levantada no julgamento da ADI 2.334/DF. O relator desse processo, Min. Gilmar Mendes,
assim expressou o seu entendimento:

[...] os princípios da livre concorrência, da propriedade privada e da livre
iniciativa não podem ser concretizados em detrimento do interesse público,
especialmente da defesa do consumidor. 

Nesse sentido, o texto constitucional é expresso ao estabelecer que “a ordem
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios: [...] III –função social da propriedade; IV –
livre concorrência; V –defesa do consumi dor [...]”.

A simples enunciação desses princípios afigura-se suficiente para demonstrar que
o texto supõe uma relação equilibrada na aplicação dessas fórmulas de
otimização, não se podendo atribuir prevalência à idéia de livre concorrência em
detrimento da devida proteção ao consumidor. (STF. Plenário. ADI 2.334/DF.
24/4/2003,un. DJ, 30 maio 2003.)

Portanto, ante as considerações supra, entendemos pela viabilidade constitucional da presente
proposição, mormente que versa sobre matéria relativa a consumo, o que permite a iniciativa
de leis pelo Estado, devendo seguir o seu curso regular nesta Casa de Leis. 

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, somos pelo   PARECER FAVORÁVEL à presente proposição, por estar em
consonância com os artigos 24, V, da Constituição Federal e 16, V, da Constituição Estadual,
bem como com o artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078/1990), que
assegura ao consumidor o direito à informação clara acerca dos serviços prestados pelo
fornecedor. 

É o parecer, salvo melhor juízo.

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral, em exercício.
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DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado JULIOCESAR FILHO

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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