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Dispõe sobre a vedação da aplicação de multa
por quebra de fidelidade nos serviços de TV por
assinatura,  telefonia,  internet  e  serviços
assemelhados,  no  Estado  de  Mato  Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

       

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a vedação da aplicação de multa por quebra de fidelidade nos serviços de TV
por assinatura, telefonia, internet e serviços assemelhados.

Art. 2º Ficam as concessionárias de TV por assinatura, telefonia, internet e serviços assemelhados vedadas
de aplicar multa por quebra de fidelidade aos consumidores que solicitarem o cancelamento do contrato,
portabilidade para outra operadora ou mudança de plano.

Art. 3º Na hipótese de cancelamento total do serviço, a pedido do consumidor, a qualquer título, a prestadora
de serviços fica impedida de cobrar multa.

Art. 4º O prestador de serviço não poderá alterar as demais cláusulas contratuais, em razão da suspensão
da fidelidade temporal requerida pelo consumidor, salvo se a mudança beneficiar esse último.

Art. 5º O descumprimento desta Lei sujeitará o responsável ao pagamento de multa de 500 UFIR (Unidades
Fiscais de Referência), que deverá ser revertida ao Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e
Defesa do Consumidor - FEPROCON.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora em comento se justifica diante da necessidade de adotarmos mecanismos mais
eficientes de proteção ao consumidor.
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O plenário do Supremo Tribunal Federal – STF emitiu, em sessão virtual, um parecer pela
constitucionalidade da Lei 7.872/2018, aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ).
Vejamos abaixo:

ADI 5963 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Relator (a): Min. ROSA WEBER -
Julgamento: 29/06/2020 - Publicação: 29/09/2020 - AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.872/2018 DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÕES A PRESTADORAS DE SERVIÇOS
PÚBLICOS. CLÁUSULA DE PROIBIÇÃO DE FIDELIZAÇÃO. PRELIMINAR.
LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. MÉRITO. ALEGADA USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE EXPLORAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AFRONTA AOS ARTS. 1º, 21, IX, 22,
IV, E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA CONCORRENTE EM MATÉRIA CONSUMERISTA. PRECEDENTES.
1. Legitimidade ativa da Associação Brasileira de Prestadoras de Serviço Telefônico
Fixo Comutado (ABRAFIX) e da Associação Nacional das Operadoras Celulares
(ACEL) . 2. A fidelização contratual consiste em contrapartida exigida do consumidor,
em razão de benefícios oferecidos pela prestadora na formação do contrato de
prestação de serviços, todavia, não se confunde com esse. A cláusula de fidelidade
contratual é autônoma e agregativa ao ato 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 109 e 120, III, da Lei nº 9.472/1997. Visando à proteção dos usuário dos
serviços na condição de consumidores, cuida isto sim, de relação jurídica
tipicamente consumerista, ainda que realizada paralelamente a contrato de
prestação de serviço. 4. Implementada norma de proteção ao consumidor que,
rigorosamente contida nos limites do art. 24, V, da Carta Política, em nada interfere
no regime de exploração, na estrutura remuneratória da prestação dos serviços ou
no equilíbrio dos contratos administrativos, inocorrente usurpação da competência
legislativa privativa da União, e, consequentemente, afronta aos arts. 1º, 21, IX, 22,
IV, e 175 da Constituição da República. Precedentes. 5. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente.

Ademais, vale ressaltar que, compete concorrentemente ao Estado legislar sobre o Direito Consumerista,
bem como editar normas no âmbito de sua competência que regulem a distribuição e consumo de produtos e
serviços, em consonância com o disposto no art. 55 do Código de Defesa do Consumidor.

Pelos fatos expostos e pela relevância do tema, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
da presente propositura.

 

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Novembro de 2021
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Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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