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Institui o direito das pessoas portadoras de limitações das
funções do sistema visual receberem demonstrativos do
consumo mensal de água, energia elétrica, telefonia, internet
e outros serviços, em braille ou letras ampliadas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:

Art. 1° – Institui o direito das pessoas portadoras de limitações das funções do sistema visual receberem,
sem custo adicional, as contas de água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, internet e outros serviços,
acompanhadas de demonstrativo de consumo em braille ou letras ampliadas, conforme solicitado pelo
consumidor.

§ 1º – Cabe ao usuário interessado na modalidade de cobrança que dispõe o caput deste artigo solicitá-la à
empresa, que para tanto, deverá disponibilizar tal opção no respectivo Serviço de Atendimento ao
Consumidor pela internet, telefone ou loja física.

§ 2º – É facultado ao consumidor apresentar laudo médico que ateste sua atenção especial para fins de
solicitação dos benefícios da presente lei.

Art. 2º – As empresas e demais fornecedoras dos serviços abrangidas por esta Lei terão noventa (90) dias
para a ela se adequar.

Art. 3º – Fica vedada a cobrança, por parte das concessionárias de serviços públicos, de qualquer taxa
para a implementação desta modalidade de cobrança.

Art. 4º – O descumprimento das disposições desta lei sujeitará o infrator às penalidades previstas no
Código de Defesa do Consumidor.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA
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De acordo com a Constituição Federal, o princípio da igualdade está previsto no artigo 5º, que estabelece
‘Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza’. De acordo com ela, é vetado que os
legisladores criem ou editem leis que a violem. O princípio da igualdade garante o tratamento igualitário
e isonômico de acordo com a lei para os cidadãos.

O Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, promulga a Convenção Internacional sobre Pessoas com
Deficiência. Esse documento adquiriu status de emenda constitucional e possui grande importância no
que diz respeito à garantia dos direitos das pessoas com determinadas limitações, que passa a ter as
mesmas oportunidades que os demais cidadãos. Em seu art.9º, a supracitada convenção trata da
acessibilidade, como meio para que as pessoas possam exercer de forma plena seus direitos, vejamos:

Artigo 9

Acessibilidade

1.A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e
participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as
medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte,
à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e
comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de
uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a
identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão
aplicadas, entre outros, a:

(...)

b) Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e
serviços de emergência.

2.Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para:

a) Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes
mínimas para a acessibilidade das instalações e dos serviços abertos ao público ou
de uso público;

(...)

f) Promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com
deficiência, a fim de assegurar a essas pessoas o acesso a informações;

g) Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias
da informação e comunicação, inclusive à Internet;

(...)

Já Lei nº 13.146 que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência – Estatuto da Pessoa
com Deficiência, veio a consolidar o entendimento abarcado pela convenção supramencionada. Assim,
vale ressaltar os seguintes dispositivos:

Art. 1º - É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
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Art. 62 - É assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o
recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em
formato acessível.

Art. 84 - A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua
capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. 

É nesse contexto que o presente projeto de lei se debruça, visto que busca desenvolver mecanismos que
promovam a igualdade das pessoas, estabelecendo ainda a acessibilidade e independência dos indivíduos,
em especial, aqueles portadores de alguma limitação das funções do sistema visual.

Portanto, ante ao evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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DE FEVEREIRO  DE 2020.

CUMPRIR PAUTA. 
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Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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PROJETO DE LEI N° 00001/2020

AUTORIA: Dep. André Fernandes

EMENTA: “Institui o direito das pessoas portadoras de limitações das funções do sistema visual
receberem demonstrativos do consumo mensal de água, energia elétrica, telefônica, internet e
outros serviços, em Braille ou letras ampliadas.”

 

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 , de autoria do Excelentíssimo SenhorProjeto de Lei nº 00001/2020
Deputado , que André Fernandes “Institui o direito das pessoas portadoras de limitações das funções
do sistema visual receberem demonstrativos do consumo mensal de água, energia elétrica,
telefônica, internet e outros serviços, em Braille ou letras ampliadas.”

 

DO PROJETO

 

Dispõem os artigos da presente propositura:

 

“Art. 1° – Institui o direito das pessoas portadoras de limitações das funções do
sistema visual receberem, sem custo adicional, as contas de água, energia
elétrica, telefonia fixa e móvel, internet e outros serviços, acompanhadas de
demonstrativo de consumo em braille ou letras ampliadas, conforme solicitado
pelo consumidor.
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§ 1º – Cabe ao usuário interessado na modalidade de cobrança que dispõe o
caput deste artigo solicitá-la à empresa, que para tanto, deverá disponibilizar tal
opção no respectivo Serviço de Atendimento ao Consumidor pela internet,
telefone ou loja física.

§ 2º – É facultado ao consumidor apresentar laudo médico que ateste sua atenção
especial para fins de solicitação dos benefícios da presente lei.

Art. 2º – As empresas e demais fornecedoras dos serviços abrangidas por esta Lei
terão noventa (90) dias para a ela se adequar.

Art. 3º – Fica vedada a cobrança, por parte das concessionárias de serviços
públicos, de qualquer taxa para a implementação desta modalidade de cobrança.

 

Art. 4º – O descumprimento das disposições desta lei sujeitará o infrator às
penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

 

2. JUSTIFICATIVA: 

 

Justifica o ilustre Parlamentar que:

 

“De acordo com a Constituição Federal, o princípio da igualdade está previsto
no artigo 5º, que estabelece ‘Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza’. De acordo com ela, é vetado que os legisladores criem ou
editem leis que a violem. O princípio da igualdade garante o tratamento
igualitário e isonômico de acordo com a lei para os cidadãos.

O Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, promulga a Convenção
Internacional sobre Pessoas com Deficiência. Esse documento adquiriu status de
emenda constitucional e possui grande importância no que diz respeito à garantia
dos direitos das pessoas com determinadas limitações, que passa a ter as mesmas
oportunidades que os demais cidadãos. Em seu art.9º, a supracitada convenção
trata da acessibilidade, como meio para que as pessoas possam exercer de forma
plena seus direitos, vejamos:

Artigo 9

Acessibilidade

1.A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e
participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as
medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte,
à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação
e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou
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de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que
incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à
acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a:

(...)

b) Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e
serviços de emergência.

2.Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para:

a) Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes
mínimas para a acessibilidade das instalações e dos serviços abertos ao público
ou de uso público;

(...)

f) Promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com
deficiência, a fim de assegurar a essas pessoas o acesso a informações;

g) Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias
da informação e comunicação, inclusive à Internet;

(...)

Já Lei nº 13.146 que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com
deficiência – Estatuto da Pessoa com Deficiência, veio a consolidar o
entendimento abarcado pela convenção supramencionada. Assim, vale ressaltar
os seguintes dispositivos:

Art. 1º - É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais
por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Art. 62 - É assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o
recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em
formato acessível.

Art. 84 - A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua
capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

É nesse contexto que o presente projeto de lei se debruça, visto que busca
desenvolver mecanismos que promovam a igualdade das pessoas, estabelecendo
ainda a acessibilidade e independência dos indivíduos, em especial, aqueles
portadores de alguma limitação das funções do sistema visual.(...)”

 

3. ASPECTOS LEGAIS

 

 A , em seu bojo, estabelece o seguinte:Lex Fundamentalis
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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, :“   ”ex vi legis

 

“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:
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“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 Assembléia 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;

(.....)

 

Art. 206. A Assembléia 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

 

A presente proposição, conforme já fora elencado, tem por objetivo instituir o direito às pessoas
portadoras de limitações do sistema visual de receberem, sem custo adicional, as contas de água, energia
elétrica, telefonia fixa e móvel, internet e outros serviços, acompanhadas de demonstrativo em Braile ou
letras ampliadas, conforme o solicitado pelo consumidor.

Observa-se, outrossim, que a matéria objeto da proposição em análise faz referência a tema atinente a
DIREITO DO CONSUMIDOR E GARANTIAS, PROTEÇÃO e INTEGRAÇÃO DOS PORTADORES
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DE NECESSIDADES ESPECIAIS, com viabilidade no tocante a iniciativa de leis por força da
disposição contida nos artigos 23, II, e 24, V, XIV, da CF, contudo, também traz normatização sobre
matéria relativa a serviços públicos de fornecimento de água, energia   elétrica e   telefonia cuja 
competência para deflagrar a iniciativa de leis é privativa da  União,  conforme  se  depreende  da análise 

:do art.  21, incisos XI e XII, alínea “b” e do art. 22, inciso IV, da CF, abaixo transcritos

 

“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;   
     

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

(...)

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos
cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais
hidroenergéticos;”

......................................................................................................

 

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

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

 

Entretanto, em que pese a louvável intenção do insigne Parlamentar, importa salientar que o projeto em
comento padece de vício de inconstitucionalidade   formal haja vista que não   observou regra de
competência para a edição do presente  ato normativo, infringindo, assim, o pacto federativo.

Sobre a inconstitucionalidade formal, vale ressaltar as considerações deduzidas por Luís Roberto Barroso:

 

A primeira possibilidade a se considerar, quanto ao vício de forma, é   a
denominada     inconstitucionalidade     orgânica,     que     se     traduz     na
inobservância da regra de competência para a edição do ato (...). De outra parte,
haverá    inconstitucionalidade    formal    propriamente    dita    se determinada  
espécie     normativa     for     produzida     sem     a     observância     do processo   
legislativo     próprio. (BARROSO,   Luís     Roberto. O     controle     de
constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e
análise crítica da jurisprudência.  2. ed.  rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006.
26-27).
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Desta feita, é forçoso concluir, pela análise dos aludidos dispositivos, que compete privativamente à
União  legislar  sobre  os serviços  públicos  de  energia, água  e  telecomunicações, podendo  prestá-los 
diretamente   ou   mediante   delegação.   Nesse último caso, a União se mantém como titular dos
mencionados serviços  públicos delegando  apenas a sua execução às empresas concessionárias, as quais
são pessoas jurídicas de direito privado.

Assim, não pode uma lei estadual afetar a prestação de serviços públicos de titularidade da União
explorados mediante delegação (na modalidade de concessão de serviço público) por particulares, como 
são o de distribuição  de energia elétrica, água  e de telecomunicações, devido  à impossibilidade  de 
interferência  dos  Estados  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, os quais estabelecem, dentre outros, os direitos dos usuários,
bem como a política tarifária.

Em adição, ressalte-se que esta Procuradoria, inclusive, já se manifestou sobre esse tema emitindo parecer
contrário ao Projeto de Lei (similar) de nº 238/2017, atualmente arquivado, que pretendia assegurar às
pessoas com deficiência visual o direito de receber, sem custo adicional, as contas de água, luz e telefonia
acompanhadas de demonstrativos de consumo, no sistema Braille.

Em seu parecer, cujos fundamentos também se prestam a embasar o posicionamento aqui novamente
sustentado, esta Procuradoria asseverou que:

 

“é inconcebível que os Estados instituam normas em serviços públicos. A justificativa da
nobre parlamentar trata a matéria objeto do projeto de lei como sendo uma relação de
consumo. Porém, a mesma adentra no serviço de telefonia, água e energia elétrica,
estabelecendo regras para as empresas concessionárias, sendo, como já vimos competência
privativa da União, como já amplamente acima demonstrado.

Opinião contrária levaria a consequências absurdas, como a legitimação para cada um dos
mais de 5.500 Municípios brasileiros instituírem suas próprias regulamentações para os
serviços de telecomunicação, energia elétrica, postais, transporte, gás, fornecimento de água
etc.

Esse foi também o entendimento consignado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos
julgamentos, onde ficou evidenciado que compete ao ente político tratar de todos os aspectos
referentes aos seus serviços públicos, sempre atendidas as prescrições legais e constitucionais.
Citamos, por oportuno, ementas de algumas dessas decisões:

EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA. Lei Distrital nº 3.426/2004.
Serviço público. Telecomunicações. Telefonia fixa. Concessão. Concessionárias. Obrigação
de discriminar informações na fatura de cobrança. Definição de ligação local. Disposições
sobre ônus da prova, termo de adequação e multa. Inadmissibilidade. Aparência de invasão de
competência legislativa exclusiva da União. Ofensa aos arts. 21, XI, 22, IV, e 175, § único,
incs. I, II e III, da CF. Liminar concedida. Precedentes. Votos vencidos. Aparenta
inconstitucionalidade a lei distrital que, regulando a prestação do serviço correspondente,
imponha a concessionárias de telefonia fixa obrigações na confecção das faturas e disponha
sobre unidade de tarifação, ônus da prova, termo de adequação às suas normas e aplicação de
multas.[1] (grifamos).

EMENTA: 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
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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.[2] (grifamos).

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.[3] (grifamos)”

 

O STF, no julgamento de ADINs envolvendo os mesmos temas objeto desta proposição, posicionou-se
pela inconstitucionalidade das Leis impugnadas, considerando-se a competência privativa da União aqui
já mencionada. Citamos aqui as ADINs 6269 (Relator Min. Ricardo Lewandowski)  e 6199 (Relator Min.
Celso de Melo), nas quais já houve o deferimento de liminares suspendendo as leis supostamente eivadas
de constitucionalidade, pelos fundamentos respectivos transcritos abaixo:

 

“ADIN 6269:

(...) Ao menos numa análise superficial, própria dessa fase processual, parece-me
que o legislador estadual invadiu a competência da União para legislar sobre a
matéria de telecomunicações. Isso porque o conteúdo presente na norma cria
encargos, deveres, vedações relacionados aos serviços públicos prestados por
empresas concessionárias de telecomunicações e altera, assim, o regime jurídico
instituído pela Constituição Federal nos arts. 21, XI e 22, IV, que conferem
competência privativa da União Federal para legislar sobre o referido tema. (...)

Recentemente, o Ministro Celso de Melo, na já mencionada ADI 6.199 MC/PE,
decidiu que:

“Resulta claro, desse modo, que a implementação de um sistema normativo
harmonioso e equilibrado, vocacionado à integração de tecnologias e à
projeção mundial, mostra-se em tudo incompatível com a existência de um
mosaico legislativo composto por regimes jurídicos parciais e conflitantes,
dispersados pelas diversas regiões do território nacional. Daí revelar-se
inteiramente ajustável ao caso ora em exame o magistério jurisprudencial
consagrado pelo Plenário desta Suprema Corte, que, em sucessivos
julgamentos, tem reconhecido a manifesta inconstitucionalidade de diplomas
legislativos de Estados-membros que, a pretexto de exercerem a sua
competência suplementar em matéria de “consumo” (CF, art. 24, V) ou de
“responsabilidade por dano (…) ao consumidor” (CF, art. 24, VIII), editam
normas estaduais dirigidas às empresas prestadoras de serviços de
telecomunicações, dispondo sobre direitos dos usuários e obrigações das
concessionárias, usurpando, em consequência, a competência privativa
outorgada à União Federal em tema de “telecomunicações e radiodifusão” (CF,
art. 22, IV) e intervindo, indevidamente, no âmbito das relações contratuais
entre o poder concedente e as empresas delegatárias de tais serviços públicos,
tal como o Supremo Tribunal Federal teve o ensejo de assinalar, em sede de
controle normativo abstrato, ao pronunciar a inconstitucionalidade de normas
criadas por Estados-membros que instituíam, em âmbito local, a proibição da
cobrança de “tarifas de assinatura básica” pelas concessionárias prestadoras de
telefonia fixa e móvel pessoal” (doc. eletrônico 21). (...)”
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ADIN 6199:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE
TELECOMUNICAÇÕES (CF, ART. 22, IV) E PARA DEFINIR AS POLÍTICAS
SETORIAIS QUE ORIENTAM A ATUAÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (CF, ART. 21, XI).
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DOS ESTADOS-MEMBROS NA
ORGANIZAÇÃO DO SETOR ECONÔMICO DAS TELECOMUNICAÇÕES, A
SER EXERCIDA, COM ABSOLUTA EXCLUSIVIDADE, PELA UNIÃO
FEDERAL, QUE DETÉM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA FISCALIZAR A
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEGISLAR SOBRE OS DIREITOS DOS
USUÁRIOS, FIXAR A POLÍTICA TARIFÁRIA E DISCIPLINAR AS CONDIÇÕES
DE REGULARIDADE, CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA,
ATUALIDADE, GENERALIDADE E CORTESIA NA SUA PRESTAÇÃO (CF,
ART. 175). SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO OU AGREGADO (LGT, ART.
61). MODELO DE ATIVIDADE QUE COMPLEMENTA OS SERVIÇOS
TRADICIONAIS DE TELECOMUNICAÇÕES, ACRESCENTANDO NOVOS
USOS E UTILIDADES RELACIONADOS AO TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES A
DISTÂNCIA (PROVISÃO DE ACESSO À “INTERNET”, APLICATIVOS
VIRTUAIS, TELEMENSAGENS, ETC.). RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA
ENTRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E OS DE VALOR
ADICIONADO. PAPEL CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDO À UNIÃO
FEDERAL DE ASSEGURAR A TODOS OS USUÁRIOS, DE FORMA
IGUALITÁRIA, AMPLO ACESSO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
E DEMAIS MEIOS E RECURSOS DE COMUNICAÇÃO RELACIONADOS, SEM
INDEVIDAS INTERVENÇÕES DISCRIMINATÓRIAS PROMOVIDAS POR
POLÍTICAS DE ÍNDOLE REGIONAL QUE PREJUDICAM O
DESENVOLVIMENTO PROGRESSIVO DOS SISTEMAS DE
TELECOMUNICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL. PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. REQUISITOS CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA
DO PEDIDO E AO “PERICULUM IN MORA”. MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA “AD REFERENDUM” DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.

– A competência da União Federal no domínio temático das telecomunicações
reveste-se de caráter exauriente (CF, art. 21, XI e XII, “a”, e art. 22, VI). – Os
diversos serviços e aplicações que complementam o uso e acrescem utilidades aos
serviços tradicionais de telecomunicações – como os serviços de valor
adicionado (provisão de acesso à “Internet”, telemensagens, antivírus,
aplicativos virtuais de entretenimento, educação, segurança, etc), os serviços
digitais (caixa postal, identificador de chamadas, conferência, “siga-me”, etc.) e
os serviços “over the top” (WhatsApp, Uber, Skype, etc.) –, além de
compartilharem as mesmas infraestruturas físicas de suporte, fazem parte de um
complexo processo de convergência entre tecnologias que interagem,
reciprocamente, no ecossistema das telecomunicações, exigindo tratamento
normativo harmônico e coerente a ser definido em âmbito nacional.

– A edição de legislação local, de caráter fragmentário, impondo às operadoras
de serviços de telecomunicações e às empresas fornecedoras de serviços de valor
adicionado ou agregado – cuja área de atuação estende-se por todo o território
brasileiro – obrigações heterogêneas, apoiadas em visões de mundo de caráter
antagônico, destinadas a atender ambições políticas de índole meramente
regional em detrimento da promoção e do desenvolvimento dos interesses de
caráter nacional, mostra-se em desacordo com a necessidade de promover e de
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preservar a segurança jurídica e a eficiência indispensáveis ao desenvolvimento
das telecomunicações, proporcionadas pela adoção de um regime jurídico
coerente, uniforme, estruturado e operacional, cuja organização, em
conformidade com o que estabelece o texto constitucional, incumbe, com absoluta
privatividade, à União Federal (CF, art. 21, XI e XII, “a”, c/c o art. 22, IV).

 

– A jurisprudência plenária do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a
manifesta inconstitucionalidade de diplomas legislativos de Estados-membros
que, a pretexto de exercerem a sua competência suplementar em matéria de
“consumo” (CF, art. 24, V) ou de “responsabilidade por dano (…) ao
consumidor” (CF, art. 24, VIII), editam normas estaduais dirigidas às empresas
prestadoras de serviços de telecomunicações, dispondo sobre direitos dos
usuários e obrigações das concessionárias usurpando, em consequência, a
competência privativa outorgada à União Federal em tema de
“telecomunicações e radiodifusão” (CF, art. 22, IV) e intervindo,
indevidamente, no âmbito das relações contratuais entre o poder concedente e
as empresas delegatárias de tais serviços públicos.

– A decisão monocrática concessiva de medida liminar em sede de controle
abstrato, embora sujeita ao referendo do Plenário do Supremo Tribunal Federal
(Lei nº 9.868/99, art. 21), reveste-se de eficácia “ex nunc”, produzindo, em
consequência, desde o momento de sua outorga, até ulterior julgamento plenário
da Corte Suprema, todos os efeitos próprios do deferimento, em “full bench”, do
provimento cautelar no âmbito do processo objetivo de fiscalização concentrada
de constitucionalidade. Precedentes desta Suprema Corte (ADI
4.843-MC-ED-REF/PB, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 17.601/PB, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO, v.g.).

– E ventual descumprimento da decisão monocrática concessiva da tutela
cautelar, presente o contexto referido, comporta, até mesmo, o ajuizamento,
perante o Supremo Tribunal Federal, da reclamação, ainda que se esteja a
aguardar o referendo de tal ato decisório pelo Plenário da Suprema Corte.
Precedentes do STF (Rcl 9.835/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl
19.669-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).

 

Ainda sobre o assunto, importante  destacar o  julgado  proferido  pelo Egrégio  Tribunal  de Justiça  do 
Rio  de  Janeiro – TJ/RJ, que  entendeu pela inconstitucionalidade  de lei do respectivo  município que 
obrigava as  prestadoras  de  serviços  públicos  de  fornecimento  de água, gás, energia  elétrica  e  de 
telefonia  a  emitir  aos  usuários cegos  faturas  mensais  no sistema Braille, senão vejamos:

 

AÇÃO     DIRETA     DE     INCONSTITUCIONALIDADE     DE     Nº   
0033012-54.2010.8.19.0000 -DES.  MAURICIO  CALDAS  LOPES –Julgamento:
04/04/2011 - ÓRGÃO       ESPECIAL – REPRESENTAÇÃO       POR
INCONSTITUCIONALIDADE   DE   LEI   MUNICIPAL – DIREITO   DO
CONSUMIDOR – CONTROLE       DE       CONSTITUCIONALIDADE –
COMPETÊNCIA                       LEGISLATIVA                       DA                       UNIÃO –
INCONSTITUCIONALIDADE – ACOLHIMENTO DO PEDIDO - Representação 
por   inconstitucionalidade.   Lei   nº   5.042,   de   18   de   junho   de 2009,   do 
Município   do   Rio   de   Janeiro,   que   obriga   as   prestadoras   de serviços 
públicos  de  fornecimento  de  água,  gás,  energia  elétrica  e  de telefonia  no 
Município  do  Rio  de  Janeiro,  a  emitir  aos  usuários  cegos faturas mensais
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no sistema Braile. Controle     concentrado     de     constitucionalidade     da   
legislação     municipal. Paradigmas   de   confronto   da   Lei   Municipal 
5.042/2009   exclusivamente extraídos da Carta Estadual – artigo 358, I e II
combinado com o artigo 74, VIII e XIV, todos da Constituição do Estado.
Cabimento da representação – artigo 125, Par.2. da CR. Interesse local e Lei
Municipal. A   regulação   dos   serviços   de   telefonia   e   energia   elétrica 
inscreve -se  na competência  da  União,  e  a  do  fornecimento  de  gás,  na 
dos  Estados – artigos  21,  XI  e  XII,  b,  e  25,  §2º,  todos  da  Constituição 

.  (...) Representação    de    inconstitucionalidade    acolhida    para   Federal
declarar       a inconstitucionalidade orgânica da Lei Municipal nº 5.042/2009.
Ementário: 30/2011 – N.   20 – 04/08/2011.   Precedente   citados:   STF   ADI 
508/MG,   Rel. Min. Sidney Sanches, julgada em 12/02/2003. TJRJ DI
2008.007.00112, Rel.Des. Valmir de Oliveira Silva, julgada em 18/05/2009 e DI
2008.007.00066, Rel. Des. José Mota Filho, julgada em 27/04/2009.

 

Em conclusão, aferimos  a proposta em estudo acaba porque embora da mais alta importância,
adentrar em competência legislativa privativa da União (telecomunicações, fornecimento de água e
energia), padecendo de vício insanável de inconstitucionalidade, considerando-se que as leis contendo
vícios de competência de iniciativa e de conteúdo não devem ser convalidadas no ordenamento jurídico:

“O desrespeito à   prerrogativa   de   iniciar   o   processo   de   positivação   do
Direito,   gerado  pela  usurpação  de  poder  sujeito  à  cláusula  de  reserva,
traduz  vício  jurídico  de  gravidade  inquestionável,   cuja  ocorrência  reflete
típica  hipótese  de  inconstitucionalidade  formal,  apta  a  infirmar,  de  modo
irremissível,     a     própria     integridade     do     ato     legislativo     eventualmente
editado. (STF,  Pleno,  Adin  n.º.  1.391-2/SP,  Rel.  Ministro  Celso  de  Mello,
Diário  de  Justiça,  Seção  I,  28  nov.  1997,  p.  62.216,  apud  Alexandre  DE
MORAES,  Constituição  do  Brasil  interpretada  e  legislação  constitucional ,
São Paulo, Atlas, 2002, p. 1.098). (grifo nosso)

 

5. CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, somos pelo  ao regular trâmite do projeto em análise,PARECER CONTRÁRIO
conter vício de iniciativa constitucional formal e insanável, por adentrar em reserva de lei cuja iniciativa
para deflagrar é da União Federal, na forma dos artigos 21, incisos XI e XII, alínea “b” e do art. 22, inciso
IV, da CF, que determina ser de iniciativa privativa deste Ente legislar sobre serviços públicos de
fornecimento de água, energia  elétrica e  telefonia/internet (telecomunicações).

É o parecer, salvo melhor juízo.

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

LILIAN LUSITANO CYSNE
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CONSULTOR (A) TÉCNICO (A) JURÍDICO
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MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Sérgio Aguiar

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 ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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