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 VOTO

 A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora):

 1 . Senhor Presidente, à alegação de violação dos arts. 21, XI, 22, I e IV,
 24, V, e VIII, e 175 da Constituição Federal, as autoras impugnam a Lei nº

 7.872/2018 do Estado do Rio de Janeiro, que proíbe a prática de fidelização
nos contratos de consumo e dá outras providências.

 Da Legitimidade Ativa

2. A legitimidade ativa da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO
(ABRAFIX) para inaugurar a jurisdição constitucional de perfil abstrato foi
reconhecida por esta Suprema Corte na ADI 4.369/SP (Relator Ministro
Marco Aurélio, DJe-216 03.11.2014), na ADI 4.907- MC/DF (Relator Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe-045 08.3.2013), na ADI 4.478 (Relator p/ acórdão
Ministro Luiz Fux, DJe-045 30.11.2013), na ADI 4.603- MC/RN (Relator
Ministro Dias Toffoli, DJe-046 06.3.2012) e na ADI 4.369/SP-MCREF (Rel.
Min. Marco Aurélio, DJ de 4/5/11).

Igualmente, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS OPERADORAS DE
CELULARES (ACEL) teve sua legitimidade ativa reconhecida por este
Tribunal, por ocasião do julgamento da ADI 4908/RJ (DJE 6.5.2019), ADI
5569/MS, (DJe-115 31.05.2017), de minha relatoria, e da ADI 5098/PB
(Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe-080 24.04.2018).

Na esteira desses precedentes, reconheço a legitimidade ativa  ad causam
da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (ABRAFIX) E DA ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DAS OPERADORAS DE CELULARES (ACEL), entidades de
classe representativas, em âmbito nacional, das empresas prestadoras do
serviço telefônico fixo comutado e do serviço móvel pessoal,
respectivamente, para o ajuizamento da presente ação direta, nos termos
dos arts. 103, IX, da Constituição da República e 2º, IX, da Lei nº 9.868/1999.

Configurado o vínculo de pertinência temática entre o objeto da
demanda e os objetivos institucionais das respectivas associações, na
medida em que a lei impugnada visa a disciplinar negócios jurídicos
celebrados pelas concessionárias dos serviços de telecomunicações, a
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ensejar a rejeição da preliminar de ilegitimidade suscitada pela Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e pela Advocacia-Geral da União.

Isso porque o critério da pertinência temática deve ser analisado no
conjunto da impugnação, vale dizer, da matéria objeto de contestação e a
representatividade adequada da entidade de classe de âmbito nacional.
Como decidido na ADI 4.203/RJ, “ a exigência de pertinência temática não
impede o amplo conhecimento da ação, com a declaração de
inconstitucionalidade da norma para além do âmbito dos indivíduos
representados pela entidade requerente, quando o vício de

 inconstitucionalidade for idêntico para todos os seus destinatários ” (ADI
4.203/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.2.2015). Essa diretriz é acolhida no
parecer da Procuradoria-Geral da República, que assenta a legitimidade das
associações ainda que essas “representem apenas as empresas prestadoras
de serviços de telefonia e o conteúdo da norma abranja outros serviços de
prestação continuada, porquanto o vício irrogado é idêntico para todos os

 seus destinatários”.

 3 .  Conheço , pois, da ação direta de inconstitucionalidade.

 Do Mérito

 Objeto da Controvérsia Constitucional

4. A tese defendida na ADI é a da inconstitucionalidade formal, a teor
dos arts. 21, XI, 22, I e IV, e 175 da Lei Maior, por versar, a Lei nº 7.872/2018

 do Estado do Rio de Janeiro sobre direito civil e exploração de serviços de
telecomunicações, matérias reservadas à competência legislativa privativa
da União. Sucessivamente, invocam a violação do art. 24, V, e VIII, da

 Constituição Federal , por inobservância dos limites da competência
estadual no desenho da repartição concorrente para legislar sobre matéria
de consumo, na hipótese de enquadramento da questão posta nessa
categoria jurídica.

Competência Legislativa Privativa da União para Matéria de
 Telecomunicações

 5 . Nos termos do art. 21, XI, da Constituição Federal, compete à União 
“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
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 institucionais” . A seu turno, o art. 22, IV, fixa a competência privativa da
União para legislar sobre “água, energia, informática, telecomunicações e

 radiodifusão” .

O significado da competência privativa da União para legislar sobre
telecomunicações (art. 22, IV) há de ser compreendido na perspectiva da
titularidade da União para a exploração dessa atividade (art. 21, XI).
Consagrado, na Carta de 1988, o monopólio da União sobre os serviços
públicos de telecomunicações – ainda que a atividade seja delegada a
particulares mediante autorização, concessão ou permissão – somente a esse
ente federado cabe dispor acerca do seu regime de exploração, aí incluídas
as obrigações específicas das prestadoras do serviço. O art. 21, XI, da Carta
Política não apenas reserva à União a exploração das atividades de
telecomunicações, como remete expressamente à lei federal a “organização

 dos serviços” .

6. A prestação de serviços de telefonia se dá em ambiente jurídico
marcado por regulamentação complexa, onde convivem empresas
submetidas a diferentes condições e regimes jurídicos de exploração, além
de metas ligadas aos objetivos da política nacional de telecomunicações. O
respectivo regime tarifário, portanto, está abrangido no conceito de 

 “organização dos serviços” de telecomunicação cuja exploração o art. 21, XI,
da Carta Política reserva à União, nos termos da lei – sendo ocioso dizer que
a lei regente da atividade explorada pela União é a lei federal. E a própria
Constituição confirma, no art. 175, III, que as regras componentes da
política tarifária são parte integrante do regime de prestação do serviço
público.

Embora a relação jurídica entre o usuário do serviço e a empresa
prestadora seja um segmento de uma relação jurídica trilateral que envolve,
além desses sujeitos, o Poder Público - titular do serviço, a quem compete a
definição dos parâmetros técnicos e econômicos da sua prestação-, ostenta
também uma dimensão típica de relação de consumo. Embora se trate da
prestação de um serviço público regulado, não se pode negar a dimensão
dos serviços de telefonia quando configuram – mormente quando prestados
por empresas particulares – efetiva atividade econômica, comercial, de
consumo, e sujeitos, nessa medida, aos princípios e normas de proteção dos
direitos e interesses do consumidor.

7. Nessa ordem de ideias, para determinar se invadida a competência da
União, reputo necessário examinar se o ato normativo se esgota na relação
entre o consumidor-usuário e o fornecedor-prestador do serviço público, ou
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se interfere, para além dessa dimensão, na relação jurídica existente entre
esses dois atores e o Poder Concedente, titular do serviço.

Ou seja, por mais necessária e estruturante que seja a proteção do
consumidor, sua implementação, no âmbito da prestação de serviços
públicos, não se pode dar de forma não integrada, desvinculada do sistema
como um todo, sob pena de mesmo medidas bem-intencionadas, por
desconsiderarem o funcionamento do sistema no nível mais amplo, se
revelarem não apenas ineficazes, mas verdadeiramente contraproducentes
na consecução dos fins a que se propõem.

 8 . O Tribunal tem reconhecido a ilegitimidade de normas estaduais
que, embora animadas pelo desiderato de afirmar a proteção do sujeito
hipossuficiente em uma relação de consumo, têm a consequência prática de
interferir na estrutura de prestação do serviço público e no equilíbrio dos
contratos administrativos. É o que se infere dos precedentes abaixo
relacionados:

“A Lei 16.291/2017 do Estado do Ceará, ao instituir a obrigação de
as operadoras de telefonia fixa e móvel disponibilizarem, em seus
sítios eletrônicos, extrato detalhado de conta das chamadas telefônicas
e serviços utilizados na modalidade de recarga de créditos por
pagamento antecipado (plano pré-pago), tal qual é feito nos planos
pós-pagos, sob pena de multa, invadiu a competência legislativa e
administrativa da União para a disciplina e a prestação dos serviços
públicos de telecomunicações (artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição
Federal). A competência privativa da União para a disciplina e a
prestação dos serviços públicos de telecomunicações (artigos 21, XI, e
22, IV) impede os Estados-Membros de editar normas aplicáveis aos
prestadores de serviços de telecomunicações. A competência
concorrente dos Estados-Membros para dispor sobre direito do
consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal) não pode
conduzir à frustração da teleologia das normas que estabelecem as
competências legislativa e administrativa privativas da União em
matéria de telecomunicações”  (ADI 5.830 , Relator Ministro Luiz Fux,
j. 30.8.2019, P, DJE de 28.11.2019).

“Lei 18.721/2010 do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre o
fornecimento de informações por concessionária de telefonia fixa e
móvel para fins de segurança pública. Competência privativa da
União para legislar sobre telecomunicações. Violação ao art. 22, inciso
IV, da Constituição”( ADI 4.401, Relator Ministro Gilmar Mendes, j.
30.8.2019, P, DJE de 28.11.2019).

“(...) lei do Estado do Rio Grande do Sul que isenta trabalhadores
desempregados do pagamento do consumo de energia elétrica e de
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água pelo período de seis meses. Configurada violação aos arts. 21,
XII, b; 22, IV e 30, I e V, CF, pois a lei estadual afronta o esquema de
competências legislativa e administrativa previsto na Constituição” ( 
ADI 2.299, Relator Ministro Roberto Barroso, j. 23-8-2019, P, DJE de
13.12.2019).

“EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI Nº 12.034/2010 DO ESTADO DA BAHIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELEFONIA. VEDAÇÃO À COBRANÇA DE
ASSINATURA BÁSICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE EXPLORAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AFRONTA AOS ARTS.
1º, 21, XI, 22, IV, E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
PRECEDENTES. 1. Ao vedar a cobrança de tarifa de assinatura básica
de telefonia fixa e móvel, pelas concessionárias do serviço, a Lei nº
12.034/2010 do Estado da Bahia, a pretexto de tutelar interesses
consumeristas, altera, no tocante à estrutura de remuneração, o
conteúdo dos contratos administrativos firmados no âmbito federal
para a prestação do serviço público, perturbando o seu equilíbrio
econômico-financeiro. 2. Segundo a jurisprudência reiterada desta
Suprema Corte, revela-se inconstitucional, por invadir a competência

 privativa da União para definir o regime tarifário da exploração do
serviço público de telefonia – espécie do gênero telecomunicação –, a
lei estadual cujos efeitos não se esgotam na relação entre o
consumidor-usuário e o fornecedor-prestador, interferindo na relação
jurídica existente entre esses dois atores e o Poder Concedente, titular

 do serviço (arts. 21, XI, 22, IV, e 175, parágrafo único, da Constituição
da República). Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade
julgada procedente” (  ADI 4477/BA , Relatora Ministra Rosa Weber,
Tribunal Pleno, DJe 31/05/2017) = (  ADI 2615/SC , Relator p/ acórdão
Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 11.3.2015, DJe-091 18.5.2015)
= (  ADI 4369/SP , Relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em
15.10.2014, DJe-215 03.11.2014) = (  ADI 4907-MC/DF , Relator Ministro
Ricardo Lewandowski, julgamento em 07.02.2013, DJe-045 08.3.2013) =
(  ADI 4478/AP , Relator p/ acórdão Ministro Luiz Fux, DJe 29.11.2011)
= ( ADI 3847/SC, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 08.3.2012) = ( 

 ADI 4603-MC/RN , Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 05.3.2012).
“EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

LEI N. 4.824/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE
APRESENTAR MENSALMENTE A VELOCIDADE DIÁRIA MÉDIA
DE ENVIO E DE RECEBIMENTO DE DADOS. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
AFRONTA AOS ARTS. 21, XI, E 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. PRECEDENTES.
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1.Ao obrigar as empresas prestadoras de serviço de internet móvel
e de banda larga, na modalidade pós-paga, a apresentar ao
consumidor, na fatura mensal, gráficos informando a velocidade
diária média de envio e de recebimento de dados entregues no mês, a
Lei nº 4.824/2016 do Estado do Mato Grosso do Sul, a pretexto de
tutelar interesses consumeristas, altera, no tocante às obrigações das
empresas prestadoras, o conteúdo dos contratos administrativos
firmados no âmbito federal para a prestação do serviço público de
telefonia, perturbando o pacto federativo. 2. Segundo a jurisprudência
reiterada desta Suprema Corte, revela-se i nconstitucional, por invadir

 a competência privativa da União para regular a exploração do
serviço público de telefonia – espécie do gênero telecomunicação –, a
lei estadual cujos efeitos não se esgotam na relação entre consumidor-
usuário e o fornecedor-prestador, interferindo na relação jurídica
existente entre esses dois atores e o Poder Concedente, titular do
serviço (arts. 21, XI, 22, IV, e 175 da Constituição da República).
Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente” (  ADI 5569/MS , de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ
01.6.2017).

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 3.074/2006 do
Amazonas. Proibição de cobrança por pontos adicionais de TV a cabo.
3. Serviço público de telecomunicações de titularidade da União, à
qual compete legislar sobre a matéria. Precedentes. 4. A competência
suplementar dos Estados federados para legislar sobre direito do
consumidor não alcança a disciplina da relação jurídica entre
concessionários e usuários de serviços públicos. Precedentes. 5. Ação
direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (  ADI 4539/AM ,
Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 28.11.2019).

Da análise dos precedentes acima identificados, extrai-se que o
regramento dos contratos de prestação de serviço público, de natureza
administrativa, compete, como assinalado, a teor dos arts. 21, XI, e 22, IV,
da Carta da República, à União, que disciplina a matéria na Lei nº 9.472
/1997, e nas Resoluções editadas pelas Agências Reguladoras competentes,
conforme referência na própria legislação federal. Portanto, há a
predominânica do interesse da União na disciplina dos contratos de
prestação de sevriço, a fim de se assegurar uma homogeneidade regulatório
da matéria.

Nessa linha, inclusive, a normatização suficiente na legislação setorial
pertinente da matéria diminui, quando não elimina, igualmente o espaço de
liberdade decisória de regulamentação em outras áreas, ainda que essa
normatização seja efetuada a título de repartição de competência
concorrente incidente.
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Para ilustrar esse raciocínio, elucidativo o argumento compartilhado por
este Plenário, na ADI 5.610: “ Os prazos e valores referentes à religação do
fornecimento de energia elétrica não apenas já estão normatizados na
legislação setorial pertinente, como o quantum pelo serviços cobráveis e
visitas técnicas submetem-se à homologação da ANEEL, razão pela qual
não remanesce, sob esse prisma, qualquer espaço para a atuação legislativa
estadual, mercê de, a pretexto de ofertar maior proteção ao consumidor, o
ente federativo tornar sem efeito norma técnica exarada pela agência

 reguladora competente ”(ADI 5.610, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 20.11.2019).

Distinção Aplicada ao Caso em Deliberação. Enquadramento da Norma
 na Categoria Consumerista.

 9 . Nada obstante a jurisprudência consolidada por este Supremo
Tribunal Federal quanto ao ponto acima destacado, o caso em deliberação
versa hipótese com variáveis distintas.

Aqui, mais uma vez, esta Suprema Corte depara-se com o
enfrentamento de situações complexas, no desenho de repartição de
competências constitucionais. Coexistem, nas regulações de prestação de
serviço público, situações de fato que permeiam espaços de competências
interligadas, que dizem respeito a matéria de competência exclusiva de um
ente federado, bem como a matéria de disciplina legislativa concorrente.

Faz-se imprescindível, portanto, a análise do ato legislativo para a
adequada categorização da matéria e, por conseguinte, sua alocação no
quadro de repartição das competências constitucionais.

 10 . O ato normativo impugnado traz regra obrigacional de proibição de
prática de fidelização nos contratos de prestação de serviço, de forma geral,
e obrigação de informar o fim do prazo da fidelização nas faturas mensais,
quando se tratar de comercialização de serviços regulados em legislação
própria.

O art. 1º é expresso quanto ao âmbito de incidência da regra: “Fica
proibida no âmbito estadual a inserção de cláusulas que exijam a fidelização

 nos contratos de prestação de serviços , sob pena de cobrança de multa
quando do encerramento do vínculo contratual pelo consumidor no curso

 do prazo fixado”. De outro lado, o art. 2º prescreve: “Nas hipóteses de
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comercialização serviços regulados em legislação própria, ficam seus
prestadores obrigados a informar o fim do prazo de fidelização nas faturas

 mensais” .

 11 . A fidelização contratual consiste em contrapartida exigida do
consumidor, em razão de benefícios oferecidos pela prestadora na formação
do contrato de prestação de serviços. Não se confunde, todavia, com o
contrato de prestação de serviços. A cláusula de fidelidade contratual é
autônoma e agregativa ao contrato de prestação de serviço, inserindo-se no
espaço comercial das prestadoras, e não no campo regulatório das
atividades de caráter público.

Melhor explicando, a cláusula de fidelização onera o usuário com a
permanência do vínculo com a prestadora por prazo determinado, como
contrapartida pelo oferecimento de determinado produto ou benefício. Não
incide, pois, sobre o contrato de prestação de serviço, tampouco o de
telefonia propriamente dito, e sim sobre a pactuação paralela, de natureza
comercial, cuja disciplina se submete às regras do direito do consumidor.

Ilustra o argumento, embora não o esgote, a Resolução nº 632, de 7 de
março de 2014 (doc. 6), da ANATEL, que trata do Regulamento Geral de
Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC,
especificamente os arts. 57-59. Nesses, há regulamentação expressa do
denominado Contrato de Permanência, que circunscreve-se a estabelecer
cláusula de fidelização contratual, quando oferecidos benefícios ao
consumidor, cujo tempo máximo de permanência deve ser de 12 (doze)
meses. Ainda, pode o consumidor optar pela adesão ao serviço sem
interesse pelo benefício oferecido. A adesão ao serviço contratado pode
ocorrer sem a preferência por benefícios comerciais.

Nessa linha, o § 3º do art. 57 da referida Resolução é expresso em
afirmar a dissociação entre o contrato de permanência (instrumento jurídico
responsável pela pactuação das regras de fidelidade) e o contrato de
prestação de serviço, qualificando o primeiro como documento distinto, de
caráter comercial, e regido pelas regras do Código de Defesa do
Consumidor.

 12 . O objeto da norma estadual impugnada, portanto, em nada interfere
no regime de exploração ou na estrutura remuneratória da prestação dos
serviços, tampouco os de telefonia – espécie do gênero telecomunicação,
cujo regramento compete, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Carta da
República, à União, que disciplina a matéria nos arts. 19, VII, 93, VII, 103 a
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109 e 120, III, da Lei nº 9.472/1997. Visando à proteção dos usuário dos
serviços na condição de consumidores, cuida isso sim, de relação jurídica
tipicamente consumerista, ainda que realizada paralelamente a contrato de
prestação de serviço.

Ademais, conforme dispõe o art. 2º da legislação contestada, nas
hipóteses de comercialização de serviços regulados em legislação própria,
não incide o comando do art. 1º que versa sobre a proibição de se veicular
cláusula de fidelização nos contratos de prestação de serviço, mas tão
somente a obrigação de informação acerca do fim do prazo de fidelização
nas faturas mensais.

Infere-se, portanto, da análise das regras, que as obrigações
normatizadas, ao versarem sobre elementos da cláusula de fidelização
contratual, estão inseridas no campo da relação contratual de natureza
consumerista.

 13 . Quanto ao ponto, entendo não aplicável a articulação argumentativa
exposta pela PGR em seu parecer, no seguinte sentido: “A cláusula de
fidelização foi regulamentada pela Resolução da Anatel, ao tratar sobre o
contrato de permanência, sendo descabida legislação estadual nessa esfera
para obrigar a prestadora do serviço a informar o prazo restante de
fidelização nas faturas mensais. Enseja, por conseguinte, interferência direta
no objeto do contrato de concessão ou de permissão e invade competência
privativa da União para disciplinar a matéria. Ao pretender regular matéria
já disciplinada em regramento federal editado pela ANATEL, a lei estadual
imiscuiu-se na competência legislativa da União e impôs dever às
concessionárias, em invasão do campo constitucionalmente reservado ao
ente central da federação. Não há espaço para atuação legislativa estadual

 na matéria”.

Como explicitado acima, embora a Resolução da ANATEL discipline o
contrato de permanência, é clara ao qualificá-lo como contrato vinculado ao
de prestação de serviço, e com esse inconfundível, enquanto possui
natureza comercial e se submete, nessa medida, ao Código de Defesa do
Consumidor. Não há uma pretensão, quanto ao ponto, de disciplina
regulatória homogênea, mas de fixação de parâmetros normativos
autorizativos iniciais, que não excluem o âmbito de incidência de outras
regras consumeristas.

 14 . Tal distinção não é indiferente às razões de decidir compartilhadas
em precedentes desta Suprema Corte. Na ADI 2.832, por exemplo, o objeto
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da norma estadual contestada – cuja constitucionalidade, no aspecto, este
Tribunal reconheceu – restringe-se aos aspectos consumeristas da relação
que pretende regular. Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADI
CONTRA LEI PARANAENSE 13.519, DE 8 DE ABRIL DE 2002, QUE
ESTABELECE OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÃO,
CONFORME ESPECIFICA, NOS RÓTULOS DE EMBALAGENS DE
CAFÉ COMERCIALIZADO NO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTS. 22, I e VIII, 170, CAPUT, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, E
174 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO AO
CONSUMIDOR. OFENSA INDIRETA. AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - Não há usurpação de
competência da União para legislar sobre direito comercial e comércio
interestadual porque o ato normativo impugnado buscou, tão-
somente, assegurar a proteção ao consumidor. II - Precedente deste
Tribunal (ADI 1.980, Rel. Min. Sydney Sanches) no sentido de que não
invade esfera de competência da União, para legislar sobre normas
gerais, lei paranaense que assegura ao consumidor o direito de obter
informações sobre produtos combustíveis. III - Afronta ao texto
constitucional indireta na medida em que se mostra indispensável o
exame de conteúdo de outras normas infraconstitucionais, no caso, o
Código do Consumidor. IV - Inocorre delegação de poder de
fiscalização a particulares quando se verifica que a norma impugnada
estabelece que os selos de qualidade serão emitidos por entidades
vinculadas à Administração Pública estadual. V - Ação julgada
parcialmente procedente apenas no ponto em que a lei impugnada
estende os seus efeitos a outras unidades da Federação” (ADI 2.832
/PR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.6.2008).

 15 . Nesse contexto decisório, os precedentes formados na ADI 5.745/RJ
(DJE 16.9.2019), Relator Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão Ministro Edson Fachin, e na ADI 4.908 (DJE 6.5.2019), de minha
relatoria.

No primeiro precedente, o Plenário foi claro e convergente ao
reconhecer que o conteúdo da Lei nº 7.574/2017 do Estado do Rio de Janeiro,
densificado em obrigações de informar o consumidor acerca da identidade
dos trabalhadores que prestarão serviços de telecomunicações e internet,
em sua residência ou sede, trata, em essência de matéria afeta ao campo das
relações de consumo. A norma veicula obrigações e responsabilidades que
não se comunicam com a área de telecomunicações e regras contratuais da
prestação do serviço público. Configurada a natureza consumerista da
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legislação, entendeu o Plenário, a partir do voto do Ministro Edson Fachin,
a validade constitucional do ato, porque inserido nos limites da
competência concorrente.

No segundo caso, de minha relatoria, este Plenário, por unanimidade,
decidiu pela constitucionalidade da norma que impôs o cancelamento da
multa contratual de fidelidade, quando o usuário de serviços de telefonia
celular ou fixa comprovar que perdeu o vínculo empregatício após a adesão
ao contrato, ao argumento do exercício legítimo de competência
concorrente. Para tanto, compartilhou-se justificativa no sentido de
enquadrar a regra na categoria de relação jurídica tipicamente
consumerista, ainda que realizada paralelamente a contrato de prestação de
serviço de telefonia, diante da não interferência no conteúdo dos contratos
administrativos firmados no âmbito federal para prestação de serviço
público.

Na mesma linha decisória, com a reafirmação das distinções necessárias
na análise de legislações complexas, de situações de fato concorrentes em
matéria de repartição de competências, a ADI 6.097, de Relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, julgada em 5.6.2020, bem como a ADI 4.512,
Relatoria Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 17.6.2019.

 16 . No caso em análise, tenho por igualmente implementada norma de
proteção do consumidor que, rigorosamente contida nos limites do art. 24,
V, da Carta Política, não apresenta interferência na estrutura de prestação
do serviço público nem no equilíbrio dos contratos administrativos. Não há
falar, pois, em usurpação da competência legislativa privativa da União
nem, consequentemente, em afronta aos arts. 1º, 21, IX, 22, IV, e 175 da
Constituição da República, da mesma forma que absoluta a sua consonância
com o texto constitucional do precitado art. 24, V.

Ressalto, por oportuno, que a iniciativa legiferante estadual tem
respaldo, inclusive, no sistema de proteção consagrado no Código de
Defesa do Consumidor, cujo art. 6º assegura, como direito básico do
consumidor: “ V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos

 supervenientes que as tornem excessivamente onerosas ”.

 17 . Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de declaração de 
 inconstitucionalidade da Lei nº 7.872/2018 do Estado do Rio de Janeiro .

 É como voto.


