
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2005052-61.2014.815.0000
ORIGEM           : Juízo da 11ª Vara Cível da Capital
RELATOR         : Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTE  : Net Serviços de Comunicação S/A (Adv. Hermano Gadelha de Sá e outros

OAB/PB 8463) 
AGRAVADO : Estado da Paraíba, Representado por seu Procurador Delosmar Domingos

de Mendonça Júnior

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SERVIÇOS  DE
TELECOMUNICAÇÕES. LEI ESTADUAL 10.258/14. NORMA QUE
DISPÕE  SOBRE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE  TV  POR
ASSINATURA.  IMPOSIÇÃO  DE  SANÇÕES.  COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA E PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 21, XI e 22, IV, DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  NORMA  QUE  SE  APRESENTA
INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TUTELA
ANTECIPADA  PARA  SUSPENDER  A  APLICAÇÃO  DOS
EFEITOS  DA  CITADA  LEI  EM  RELAÇÃO  À  AGRAVANTE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES
DESTA  CORTE  E  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  SERVIÇOS  DE
TELECOMUNICAÇÕES. INTERNET. COBRANÇA DE TAXA PARA O
SEGUNDO PONTO DE ACESSO. ART. 21, INC. XI,  E  22, INC. IV, DA
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  COMPETÊNCIA  PRIVATIVA  DA
UNIÃO  PARA  LEGISLAR  SOBRE  TELECOMUNICAÇÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL  DA  LEI  DISTRITAL  N.
4.116/2008.  AÇÃO  JULGADA  PROCEDENTE.  1.  A  Lei  distrital  n.
4.116/2008  proíbe  as  empresas  de  telecomunicações  de  cobrarem taxas
para a instalação  do  segundo ponto de acesso à internet. 2. O art. 21, inc.
IX,  da  Constituição  da  República  estabelece  que  compete  à  União
explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão,
os  serviços  de  telecomunicações,  enquanto  o  art.  22,  inc.  IV,  da
Constituição da República dispõe ser da competência privativa da União
legislar sobre telecomunicações.  3. Ainda que ao argumento de defesa do
consumidor,  não pode lei  distrital impor a uma concessionária federal
novas obrigações não antes previstas no contrato por ela firmado com a



União.  Precedentes.  4.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade  julgada
procedente. (ADI 4083, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal  Pleno,
julgado em 25/11/2010, DJe- 243 DIVULG 13-12-2010).”

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  por
unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 735.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos
efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que indeferiu pedido liminar no sentido de isentar
a promovente do cumprimento das obrigações criadas pela Lei n. 10.258/2014, bem como
determinar que o Estado da Paraíba se abstenha de impor qualquer sanção em decorrência
do citado normativo. 

Em  suas  razões,  a  promovente/recorrente  afirma  que  a  decisão
vergastada merece reforma, aduzindo que o serviço de TV por assinatura está definido na
lei federal n. 12.485/2001 como sendo serviço de telecomunicações, matéria de competência
exclusiva da União.

Nessa  linha,  sustenta  que  a  Lei  Estadual  n.  10.258/2014  é
inconstitucional, já que impõe diversas obrigações e penalidades em relação a operadoras
de TV por assinatura, quando a Constituição Federal não atribui competência ao Estado
agravado para legislar, mesmo que tenha o pretexto de proteger consumidores.

Adiante,  discorre  sobre  a  incompatibilidade  do  citado  comando
normativo com as normas editadas pela ANATEL (Resolução n. 632/2014 e 488/2007), que,
segundo o recorrente, formam o arcabouço federal aplicável a proteção dos consumidores
de TV por assinatura.

Destaca a importância do citado órgão para a gerência dos serviços
de telecomunicações no país, aduzindo que detém poder de polícia, fiscalizando a atuação
dos concessionários e permissionários a fim de velar pelos direitos do usuário no que
tange a telecomunicações.

Por fim, alega que a lei estadual em destaque é inconstitucional sob
seu aspecto formal, vez que fere competência privativa da União para legislar a respeito de
telecomunicações e consumidor, colacionando decisões nesse desiderato.

Nestes termos, pugna pela concessão de liminar no sentido de que se



suspenda a exigibilidade da Lei Estadual n. 10.258/2014, com relação a agravante NET, até
o  julgamento  final  da  demanda  e,  no  mérito,  seja  integralmente  provido  o  recurso,
reformando-se a decisão recorrida.

A liminar foi indeferida (fls. 505/507).

Contrarrazões pelo Estado da Paraíba.

A d.  Procuradoria  Geral  da  Justiça  opinou  pelo  provimento  do
recurso. (fls. 660/662)

É o relatório. 

VOTO.

Consoante relatado, trata-se de ação ordinária de inexigibilidade de
cumprimento  de  obrigação  cumulada  com  obrigação  de  não  fazer  promovida  pela
agravante, Net Serviços de Comunicações S/A contra o Estado da Paraíba.

Na exordial, sustenta a promovente que a Lei Estadual n 10.258/14
determina diversas obrigações e penalidades, podendo levar a suspensão temporária de
atividade ou a revogação de concessão ou permissão de operadoras de TV por assinatura,
ressaltando a inconstitucionalidade desta sob seu aspecto formal, sob o fundamento de
que  é  de  competência  privativa  da  União  legislar  acerca  de  telecomunicações  e
consumidor. Nestes termos, pugnou pela concessão de tutela antecipada para os fins de
isentar  a  autora  do  cumprimento  de  obrigações  contidas  no  citado  normativo,
determinando que o Estado se abstenha de impor sanção respectiva. 

Conforme relatado, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital
indeferiu o pedido liminar,  considerando que a citada norma  “somente exerceu a sua
competência, promovendo a defesa do consumidor, em nada invadindo a competência
da  União a  respeito  da matéria  de telecomunicações.”,  baseando-se no art.  5º  inciso
XXXII  e  art.  24,  inciso VIII,  ambos da  CF e  resoluções  da  Anatel  de  nºs  528/2009 e
488/2007.

Com efeito, compulsando-se os autos, verifica-se que A nossa Carta
Política rege a matéria da seguinte forma: 

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:)



Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
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. Parágrafo único. A lei
disporá  sobre:  I  -  o  regime  das  empresas  concessionárias  e
permissionárias  de  serviços  públicos,  o  caráter  especial  de  seu
contrato  e  de  sua  prorrogação,  bem  como  as  condições  de
caducidade, fiscalização  e  rescisão da  concessão  ou permissão; II
- os direitos dos usuários; III - política tarifária; IV - a obrigação de
manter serviço adequado.

Em contrapartida, sustenta a Edilidade recorrida que a Lei 10.258/14
apenas visa resguardar direitos do consumidor, posição acolhida pelo Magistrado de piso,
já que tem permissivo constitucional contido no art. 24, V e VIII, da CF, que assim dispõe:

Art.  24.  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal
legislar concorrentemente sobre:
(...)
V - produção e consumo;
(...)
VIII  -  responsabilidade  por  dano  ao  meio  ambiente,  ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico; 

Examinando-se  o  feito  e  as  provas  neles  coligidas,  penso  que  a
pretensão do recorrente merece lograr êxito.

Nesse  diapasão,  há  verossimilhança  nas  alegações  da  empresa
agrante,  considerando que a competência dos Estados para legislar sobre proteção aos
direitos  dos  consumidores  está  no  âmbito  da  legislação  concorrente,  a  qual,  a
competência  da  União  para  legislar  sobre  normas  gerais  não  exclui  a  competência
suplementar dos Estados e, havendo lei federal a respeito da matéria, a Estadual perderá a
eficácia, no que lhe for contrário, conforme se infere do Art. 24, §§ 2º, 3º e 4º.

A Lei Estadual n.º 10.258/2014, impugnada incidentalmente perante o
Juízo a quo, contém o seguinte teor:

Dispõe  sobre  a  proteção  ao  consumidor  do  serviço  de  televisão
(TV) por assinatura. 

Art. 1 º A pessoa jurídica que, mediante concessão, autorização ou



permissão, presta serviço de televisão por assinatura no Estado da
Paraíba, obedecerá, no desempenho de sua atividade, aos seguintes
preceitos:

 I – fica proibida a utilização de estratégias de marketing tendentes
à fidelização do consumidor que estabeleçam qualquer penalidade
no caso dele promover a extinção do contrato. 

II   – o ponto extra ou adicional de acesso à programação contratada
deve  ser  disponibilizado  ao  consumidor  sem  a  cobrança  de
nenhum valor adicional para a fruição do mencionado serviço;

 III   – a prestadora de serviço de TV por assinatura deve informar
ao  consumidor  sobre  o  prazo  restante  para  o  termo  final  das
promoções contratadas em todas as faturas ou boletos mensais, a
partir de sua vigência; 

IV  –  fica  vedado  à  prestadora  de  serviço  de  TV por  assinatura
praticar preços redatórios no tocante aos serviços individualmente
considerados  a  fim  de  induzir  o  consumidor  à  aquisição
combinada dos serviços para a obtenção de suposto desconto; 

V  – a prestadora de serviço de TV por assinatura tem o prazo de 5
(cinco) dias para atender e resolver a solicitação do consumidor; 

VI – a empresa prestadora do serviço abaterá, na mensalidade do
mês   subsequente,   o   valor proporcional   ao   período de tempo
em que o usuário esteve sem a disponibilidade do serviço.

Art.  2º  O  descumprimento  das  regras  estabelecidas  no  artigo
anterior sujeitará a prestadora do serviço de TV por assinatura às
sanções previstas no art. 56, da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei. Art. 4º Esta Lei
entra  em  vigor  90  (noventa)  dias  contados  a  partir  da  sua
publicação. 

Com efeito, analisando-se detidamente o texto da lei, percebe-se que
a  norma proíbe  a  utilização  de  marketing  tendente  à  captação  de  clientes  fidedignos,
cobrança  de  ponto  extra  e  utilização  de  preços  predatórios  com finalidade de  induzir
consumidor a adquirir produtos adicionais para obtenção de descontos, bem como exige
qualificação  na  prestação  do  serviço  e  abatimento  do  preço  contratado,  quando  há
suspensão do serviço.



Nesse  contexto,  entendo  que  o  Estado  da  Paraíba  regulamentou
disposições que estão reservadas à lei federal por expressa disposição do art. dos Art. 21,
XI e 22, IV, da CF.

Ressalte-se, inclusive, que a Lei Federal nº 8.977/75, em seu art. 2º,
definiu  que  o  serviço  de  televisão  a  cabo  está  incluído  no  conceito  de  serviço  de
telecomunicações, in verbis:

Art. 2º O serviço de TV a cabo é o serviço de telecomunicações que
consiste na distribuição de sinais de vídeo e/ou áudio, a assinantes,
mediante transporte por meios físicos”

Conhecendo a matéria, o Supremo Tribunal de Justiça perfilhou no
sentido  de  que  lei  estadual  que  regulamenta  serviços  de  telecomunicações  invade  a
competência da União. Destaco os seguintes precedentes:

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  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.
(ADI 3533, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado
em 02/08/2006, DJ 06- 10-2006 PP-00032   EMENT   VOL-02250-02
PP-00216  RTJ  VOL-00200-01  PP-00084)  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,  Relator(a):  Min.  NELSON  JOBIM,  Tribunal  Pleno,
julgado em 22/05/2002, DJ 06- 12-2002 PP-00051  EMENT   VOL-
02094-01  PP-00169)  EMENTA:  Ação  direta  de
inconstitucionalidade.  2.  Lei  Distrital  n.  3.426/2004.  3.  Serviço
público de   Telecomunicações.  4.   Telefonia fixa.  5. Obrigação de
discriminar informações na fatura. 6. Definição de ligação   local. 7.



Disposições sobre ônus da prova, termo  de adequação   e multa. 8.
Invasão  da  competência  legislativa  da  União.  9.  Violação  dos
artigos 22, incisos I, IV, e 175, da CF. Precedentes.  10.  Ação direta
de  inconstitucionalidade  julgada  procedente.  (ADI  3322,
Relator(a): Min. GILMAR   MENDES, Tribunal   Pleno,   julgado   em
02/12/2010,    DJe-  43    DIVULG    03-03-2011    PUBLIC   04-03-
2011REPUBLICAÇÃO:   DJe-058   DIVULG   28-03-2011 PUBLIC   29-
03-2011   EMENT   VOL-02491-01   PP- 00091 LEXSTF v. 33, n. 387,
2011, p. 20-28)

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES. INTERNET. COBRANÇA DE TAXA
PARA O SEGUNDO PONTO DE ACESSO. ART. 21, INC. XI,  E
22,  INC.  IV,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.
COMPETÊNCIA  PRIVATIVA  DA  UNIÃO  PARA  LEGISLAR
SOBRE  TELECOMUNICAÇÕES.  INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL DA LEI  DISTRITAL N.  4.116/2008.  AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE. 1. A Lei distrital n. 4.116/2008 proíbe as empresas
de  telecomunicações  de  cobrarem  taxas  para  a  instalação    do
segundo  ponto  de  acesso  à  internet.  2.  O  art.  21,  inc.  IX,  da
Constituição  da  República  estabelece  que  compete  à  União
explorar,  diretamente  ou  mediante  autorização,  concessão  ou
permissão, os serviços de telecomunicações, enquanto  o art.   22,
inc.  IV, da Constituição da República dispõe ser da competência
privativa da União legislar sobre telecomunicações.  3. Ainda   que
ao  argumento  de  defesa  do  consumidor,  não  pode  lei  distrital
impor  a  uma concessionária  federal  novas  obrigações  não  antes
previstas no contrato por ela firmado com a  União. Precedentes. 4.
Ação  direta  de  inconstitucionalidade  julgada  procedente.  (ADI
4083, Relator(a):   Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal   Pleno,   julgado
em   25/11/2010,   DJe- 243 DIVULG 13-12-2010).

Desta  Corte  de  Justiça,  destaco  o  seguinte  julgado  proferido  pela
Egrégia Primeira Câmara Especializada Cível, o qual manteve decisão tomada pelo Juízo
da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, garantido a SKY Brasil Serviços Ltda, suspensão
na aplicação de sanções que tenham como fundamento transgressões previstas na referida
Lei. 

QUESTÃO  DE  ORDEM  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL
QUE DISPÕE  SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA.  PROTEÇÃO  AOS  DIREITOS  DO
CONSUMIDOR.  SERVIÇOS  DE  COMUNICAÇÃO.
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA E PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 21,



XI  e  22,  IV,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  CLÁUSULA  DE
RESERVA  DE  PLENÁRIO.  PRECEDENTES  DO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO.
NORMA ESTADUAL INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  ACOLHIMENTO  DA  ARGUIÇÃO  INCIDENTAL.
DESPROVIMENTO  DO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  Os
órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou
ao órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já
houver  pronunciamento  destes  ou  do  plenário  do  Supremo
Tribunal Federal sobre a questão. Compete privativamente à União
legislar  sobre  serviços  de  telecomunicações.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  20063100920148150000,  1ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES MARCOS CAVALCANTI
DE ALBUQUERQUE , j. em 07-10-2014) 

Portando,  nesse  momento,  logrou  a  recorrente  demonstrar  que  a
manutenção  da  legislação  estadual  impugnada  representa  uma inovação  na  forma  de
prestação do serviço de televisão por assinatura, estando sujeita a limitações não aplicáveis
às demais concessionárias operantes no território nacional,  havendo, inclusive, risco de
prejuízo, já que estaria na iminência de sofrer sanções em caso de descumprimento. 

Por  fim,  demonstrou  a  agravante  que  a  Associação  Brasileira  das
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas -TELCOMP, que representa a
classe  das  empresas  delegatárias  de  serviços  de  telecomunicações,  ajuizou  perante  o
Supremo uma Adin (nº 5.121), impugnando os arts 1º e 2º da Lei 10.258/14 do Estado da
Paraíba, tendo a Advocacia Geral da União apresentado Parecer favorável “a procedência
do pedido veiculado pela  requerente,  devendo ser  declarada a inconstitucionalidade
dos arts. 1 e 2º da Lei 10.258, de 09 de janeiro de 2014, Estado da Paraíba” (fls. 685/701)

Nesse  contexto,  em  harmonia  com  o  Parecer  Ministerial,  dou
provimento  ao  recurso,  para  conceder  a  antecipação  de  tutela  recursal  pleiteada,  no
sentido de suspender a aplicação de qualquer sanção em relação à recorrente, que tenha
como fundamento transgressão a Lei Estadual n.º 10.258/2014, enquanto não apreciado o
mérito da demanda perante o Juízo de primeiro grau. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade,  dar provimento ao agravo de
instrumento, nos termos do voto do relator.

 Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.



Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


