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CONSUMIDOR E ORDEM ECONÔMICA

CONCLUSÕES

Os  Subprocuradores-Gerais  da  República,  Procuradores  Regionais  da 

República,  Procuradores  da  República  e  Promotores  de  Justiça  participantes  do XV 

Encontro  Nacional  da  3ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do Ministério  Público 

Federal (Consumidor e Ordem Econômica), realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período 

de 23 a 25 de setembro de 2015, que teve como tema geral Fiscalização e Efetividade:  

O  Desafio  da  Qualidade  nos  Serviços  Regulados,  tornam  públicas  as  seguintes 

conclusões:

1. O  processo  regulatório  afeta  de  maneira  ampla  os  interesses  dos 

consumidores e também dos agentes econômicos, interferindo na prestação de serviços 

públicos e no mercado, além de, no caso brasileiro, enfrentar a difícil tarefa de assegurar 

a  livre  iniciativa  num  mercado  com  tendências  refratárias  à  concorrência  e 

tradicionalmente  protegido  pelo  fenômeno  do  monopólio  e  mesmo pelas  benesses 

estatais.

2. Os marcos regulatórios devem ser legítimos, isto é, precisam incorporar 

substancialmente os interesses de toda a sociedade, o que se obtém com o respeito ao 

princípio  da  democracia  representativa  e  participativa.  Nesse  sentido,  o  Ministério 

Público  deve  estar  atento  aos  procedimentos  internos  dos  entes  estatais  que 

instrumentalizam  a  criação  de  normas,  especialmente  no  tocante  à  disciplina  dos 

procedimentos de participação na elaboração e na discussão de prioridades.

3. Constitui  atribuição  do  Ministério  Público  adotar  medidas  para  a 

efetivação  do  direito  à  regulação  transparente,  coibindo  opacidades  contrárias  ao 

princípio democrático; e também acompanhar o aperfeiçoamento da “processualização 

administrativa”,  de modo que as garantias  do contraditório e da ampla defesa,  bem 
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como da duração razoável do processo, sirvam efetivamente para robustecer os marcos 

maiores, especialmente os constitucionais.

4. Cabe ao Ministério Público promover o incentivo à atuação regulatória 

isonômica  e  imparcial,  ou  seja,  aquela  que  elimine  discriminações  injustificadas  de 

qualquer  espécie  e  se  mantenha  íntegra,  o  que  implica  a  vedação  de  condutas  não 

universalizáveis, omissivas ou comissivas, incluída aí a complacência com as ilicitudes.

5. É  preciso  evitar  o  comprometimento  dos  serviços  das  agências 

reguladoras nos casos em que a autoridade central frustra a racionalidade orçamentária 

que  embasa  o planejamento fiscal  do agente  regulador,  principalmente por  meio de 

contingenciamento orçamentário. Em tais condições, pode ocorrer o não provimento de 

cargos previstos na legislação específica e o direcionamento de recursos destinados às 

agências para incorporação à meta fiscal geral (superávit primário).

Telecomunicações

6. O  modelo  brasileiro  adotado  na  prestação  do  serviço  de 

telecomunicações nitidamente priorizou a universalização do acesso com grave prejuízo 

dos padrões de qualidade, embora a lei geral do setor (Lei 9.472/97) estabeleça como 

direito básico do usuário/consumidor o “acesso aos serviços de telecomunicações, com 

padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do 

território nacional” (art. 3º, I).

7. A regulação do setor,  de  responsabilidade  da  Anatel,  estimula  ou,  no 

mínimo,  compactua  com  a  crescente  expansão  na  contratação  de  serviços,  sem  o 

correspondente  compromisso  com  a  qualidade,  fazendo  com  que  as  reclamações 

envolvendo o serviço de telecomunicações  tenham dobrado nos  últimos cinco anos, 

tanto perante a Anatel, quanto perante o Sistema Nacional de Defesa dos Consumidores 

(cujos  dados  indicam  ser  esse  serviço  o  “campeão”  de  reclamações),  envolvendo 

principalmente cobranças indevidas, dificuldades de acesso e desconformidade com os 

padrões de qualidade contratados.

8. Diante desse quadro, é preocupante a deficiência fiscalizatória da Anatel, 

criteriosamente já diagnosticada pelo Tribunal de Contas da União e constatada pelo 

MPF.  Por  um  lado,  essa  deficiência  é,  em  grande  parte,  atribuível  às  restrições 

orçamentárias  que  são  impostas  à  agência  pelo  Governo  Federal,  que,  em  total 

2



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Conclusões do XV Encontro Nacional  da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão

descompasso com a arrecadação bilionária do fundo criado para custear a fiscalização 

das telecomunicações (Fistel), lhe nega os recursos de que necessita para o eficiente e 

efetivo  desempenho  de  suas  finalidades  institucionais,  mantendo  praticamente 

inalterado  o  seu  orçamento  anual  nos  últimos  anos,  bem  aquém  daquele 

fundamentadamente solicitado, a despeito do aumento significativo (em média de 50%) 

da base de serviços fiscalizados e do número de reclamações.

9. Por outro lado, há também responsabilidade da agência, que, desatenta à 

análise econômica de sua atuação fiscalizatória, prioriza a aplicação de sanções de baixa 

efetividade e impacto, como as multas (embora estudos comprovem que apenas 5% do 

montante  aplicado é  efetivamente  pago),  em detrimento  de  sanções  mais  efetivas  e 

economicamente eficientes, como a proibição de novas comercializações.

10. Além  disso,  a  Anatel,  também  por  opção  gerencial  e  administrativa, 

terceiriza atividades de fiscalização e prestigia, nos seus serviços de atendimento ao 

consumidor, as informações das prestadoras, aceitando como resolvidas demandas em 

que os consumidores ainda se sentem insatisfeitos.

11. Todas essas deficiências fiscalizatórias – de natureza orçamentária e de 

opções  gerenciais  –  resultam na  baixa  efetividade  de  normas  regulatórias,  algumas 

bastante adequadas editadas pela própria Anatel em defesa dos consumidores, como é o 

caso  do  Regulamento  Geral  de  Direitos  dos  Consumidores  de  Telecomunicações, 

aprovado  pela  Resolução  n.  632/2014,  que  prevê,  entre  outros  direitos  ainda  não 

efetivados, a possibilidade de rescisão pelos sites de relacionamento das prestadoras, 

por ação direta dos consumidores, sem a intermediação daquelas.

Planos de Saúde

12. Verifica-se em relação aos Planos de Saúde uma deficiência regulatória 

da  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar  em  alguns  aspectos  de  fundamental 

relevância  para  o  consumidor,  especialmente  no  tratamento  não  isonômico  entre 

consumidores de planos individuais e consumidores de planos coletivos. Tal situação se 

reflete diretamente nos valores cobrados pelas operadoras a título de contraprestação 

pecuniária, nos critérios de reajuste e de portabilidade.

13. O reflexo da má regulação acarreta  a  diminuição da oferta  de planos 

individuais  –  hoje,  83%  dos  planos  são  coletivos  e  apenas  17%  dos  planos  são 
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individuais,  o  que  retira  de  parcela  significativa  da  população  a  oportunidade  de 

contratar  um  plano  de  saúde  –  e  a  utilização  de  subterfúgios  para  o  ingresso  de 

consumidores nos planos coletivos de adesão.

14. De  forma  semelhante,  nota-se  uma  necessidade  maior  de  regulação 

quanto às garantias do consumidor no que se refere à suficiência da rede prestadora e à 

forma  de  coibir  a  cobrança  indevida  por  profissionais  de  saúde  vinculados  às 

operadoras. É indispensável a adoção de norma que traceje claramente a obrigação das 

operadoras em coibir a indevida atuação profissional.

15. Mostra-se,  por  outro lado,  indispensável  uma maior  transparência  nos 

monitoramentos realizados nas operadoras quanto ao cumprimento das normas, com o 

esclarecimento dos indicadores de qualidade, incentivando programas de prevenção em 

saúde e melhores esclarecimentos quanto aos processos de transferência de carteira por 

parte das operadoras em saúde.

Sistema Financeiro Nacional

16. Na  área  de  seguros,  a  principal  deficiência  está  na  regulação  e 

fiscalização da atividade no Brasil em razão da situação de fragilidade institucional da 

SUSEP. Tal deficiência vem afetando um número cada vez maior de consumidores em 

razão  da  expansão  da  venda  de  seguros  por  meio  do  comércio  varejista.  Entre  os 

principais  problemas  verificados  neste  setor  específico,  destacam-se  a  venda 

clandestina, a venda casada e a assimetria de informações.

17. Verifica-se claramente a necessidade de promover o fortalecimento da 

SUSEP,  que  deve  estar  livre  de  pressões  e  interesses  políticos  e  mais  atenta  aos 

interesses dos consumidores, incluindo o aumento de pessoal na área de fiscalização. 

Para isso, deve-se sugerir à SUSEP a participação de entidades da sociedade civil e de 

órgãos públicos de defesa do consumidor nos Grupos de Trabalho instituídos por aquela 

Autarquia, visando uma abertura à participação e ao controle social.

18. Em  relação  à  venda  clandestina,  à  venda  casada  e  à  assimetria  de 

informações na contratação de seguros no varejo, revela-se cabível o aprimoramento da 

regulamentação. Nesse sentido, cumpre avaliar a possibilidade de atualização global das 

normas de contratação de seguros considerando a massificação do mercado e o ingresso 

de um novo ator: o segurado não assistido por corretor de seguros.
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Energia e Combustíveis

19. No setor energético, tem-se como necessário o aprimoramento do regime 

regulatório dos serviços de fornecimento de energia elétrica e de combustíveis, de forma 

a se assegurar maior segurança jurídica.

20. Em relação ao serviço de energia elétrica, é preciso promover a redução 

de perdas elétricas (técnicas e não técnicas), a revisão das garantias físicas das usinas 

hidrelétricas e o controle de eventuais abusos praticados na composição das tarifas de 

energia elétrica. O GT Energia deverá avaliar o impacto da MP 579 sobre o setor de 

energia elétrica e a conta de luz paga pelo consumidor.

21. Quanto ao setor de combustíveis, é indispensável aferir os procedimentos 

de  arbitragem  na  área  de  petróleo,  notadamente  quando  há  reflexos  sobre  direitos 

indisponíveis.

22. É  necessário,  por  outro  lado,  estimular  a  criação  de  regimes  de 

governança, riscos e compliance pelos agentes econômicos regulados pela ANP e pela 

ANEEL.

Transportes

23. Os  órgãos  de  regulação  dos  serviços  de  transporte  devem  buscar  o 

constante aprimoramento dos instrumentos de planejamento, privilegiando a integração 

entre os diversos modais e o diálogo com as políticas públicas ambientais. Os processos 

decisórios não devem ser fundamentados apenas em conceitos jurídicos invocados de 

forma abstrata. Especialmente no setor portuário, a análise dos pedidos de autorização 

para  instalações  privadas  deve  fazer  referência  ao  planejamento  e  às  circunstâncias 

concretas da região.

24. Os  critérios  para  a  outorga  dos  serviços  de  transporte  devem  ser 

transparentes e voltados à qualidade da prestação e aos interesses dos usuários. Critérios 

objetivos devem ser adotados para a seleção dos prestadores nos casos em que houver 

restrição à entrada de novos agentes no mercado.

25. As normas relativas ao transporte rodoviário interestadual e internacional 

de  passageiros  não devem trazer  limitações  injustificadas  à  participação  de  agentes 

econômicos.
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26. A  observância  dos  direitos  dos  usuários  deve  ser  constantemente 

fiscalizada.  Nessa  seara,  destaca-se,  no  transporte  aéreo,  a  ausência  de  incentivos 

regulatórios para evitar a descontinuidade do serviço em áreas com pouca atratividade 

econômica,  assim  como  de  controle  sobre  o  cancelamento  de  voos.  No  transporte 

ferroviário, há necessidade de melhoria na segurança da população, diante dos elevados 

índices de acidentes.

27. Quanto ao modal rodoviário, verifica-se a necessidade de obediência ao 

cronograma  dos  Programas  de  Exploração  de  Rodovias,  assim  como  de  adequada 

alocação das praças de pedágio, considerando os interesses da população das cidades 

próximas. A tarifa não deve ser utilizada para minimizar restrições orçamentárias dos 

órgãos públicos.

Tecnologias da Informação e da Comunicação

28. A neutralidade na internet é assunto que se relaciona com o abuso de 

posição no mercado relevante por provedores de acesso – na medida em que limita o 

conteúdo que pode ser acessado pelos usuários – e com a inclusão digital cidadã.

29. Destacam-se quatro problemas enfrentados pelo setor em nosso país.

30. O primeiro problema consiste nos diversos modelos de negócios entre 

provedores de acesso e de conteúdo, que podem resultar no monopólio de informações 

disponíveis no mercado da internet.

31. O  segundo  problema  refere-se  ao  zero  rating,  que  são  projetos 

empresariais que pretendem vender o acesso aos provedores de conteúdo mediante valor 

subsidiado.  Nesse  caso,  poderá  acarretar  quebra  de  neutralidade  se  esse  modelo  de 

negócio gerar prejuízo à concorrência.

32. O terceiro problema diz respeito à pretensão dos provedores de acesso de 

telefonia  móvel  de  tarifar  o  tráfego  de  dados  de  áudio  e  imagem de  determinados 

provedores de conteúdo.

33. O quarto problema relaciona-se aos projetos empresariais de oferta de 

conteúdo  em  regiões  onde  não  há  amplo  acesso  à  Internet,  seja  pela  ausência  de 

infraestrutura de banda larga, seja pela dificuldade de contratar pacotes de acesso de 

elevado valor. Tal situação cria uma divisão entre os que podem acessar a rede completa 
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e aqueles que estão restritos a uma rede selecionada, além de indiretamente influenciar o 

projeto de expansão da internet banda larga. Dessa forma, a regulação teria a clássica 

missão  de  coibir  condutas  danosas,  mas  não  impedir  iniciativas  criativas  do  setor 

privado, que propiciem inovação e benefícios sociais.

34. A proteção de dados é tema que aguarda com urgência a regulamentação 

do marco civil da internet e a elaboração de projeto pelo Executivo sobre a lei geral de 

proteção de dados. No cenário atual, há normas no mesmo nível da legislação da União 

Europeia, tratadas no marco civil da internet, mas que ainda necessitam de tratamento 

específico para diversas situações comuns na manipulação de dados e, principalmente, 

da definição da agência própria que regulará esse mercado e que aplicará as sanções 

administrativas  pela  violação  dos  princípios  relativos  ao  tema  (consentimento, 

informação, finalidade, segurança, entre outros).

35. O  Projeto  de  Lei  n.  1.775/2015,  que  trata  do  registro  civil  nacional, 

embora elogiável do ponto de vista do seu objeto, demonstra os males que essa lacuna 

apontada traz sobre o uso dos dados pessoais no Brasil, uma vez que representa uma 

perda de oportunidade para estabelecer ao menos um comissário de proteção de dados. 

Embora  o  PL  crie  um  comitê  gestor  desse  banco,  com  fundo  de  financiamento 

respectivo, dá amplo acesso pelo Poder Executivo e por terceiros aos dados das pessoas, 

sem quaisquer  salvaguardas  expressas,  além de  não  fazer  menção  aos  direitos  dos 

nacionais em relação aos seus dados, mesmo com a presença do direito a essa proteção 

no artigo 3º, inciso III, do Marco Civil e a existência do habeas data constitucional.

Mercado de Capitais, Defesa da Concorrência e da Propriedade Intelectual

36. Na  temática  da  concorrência,  é  necessário  que  o  Ministério  Público 

Federal esteja atento às ações judiciais movidas pelo (ou em face do) CADE e suas 

autoridades, de modo a exercer um papel ativo em face do valor da concorrência, tendo 

em vista que,  seja nos serviços regulados ou mesmo em outros mercados,  a  efetiva 

concorrência é um mecanismo eficaz de melhoria de produtos e serviços com reflexos 

positivos nos preços, de que se vale o consumidor.

37. No  âmbito  do  mercado  de  capitais,  a  atenção  deve  estar  voltada  à 

proteção do investidor e à integridade do mercado, com ênfase no pequeno investidor. 

Neste sentido, em face do atual estágio de tal tema entre os membros do Ministério 
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Público, é necessário que sejam adotadas duas medidas: a) desenvolver uma atividade 

fomentadora do encaminhamento das irregularidades que possam afetar o mercado; b) 

promover parceria com outras instituições de modo que se possa desenvolver entre os 

membros os conhecimentos específicos que uma atuação eficiente e eficaz requer.

38. No âmbito da propriedade intelectual, há de se atuar com iniciativas no 

sentido  de  fomentar  o  conhecimento  e  a  universalização  de  acesso  aos  respectivos 

direitos.  Parece  importante  também  que  o  Ministério  Público  Federal  detecte  os 

processos mais significativos envolvendo esta temática junto ao STJ e mesmo no STF 

de modo a participar ativamente na solução judicial de tais casos.

39. Também  haverá  de  se  ter  o  desenvolvimento  de  uma  atividade  de 

detecção dos processos mais importantes que tramitam no STJ,  em especial,  os que 

envolvam a produção de fármacos.

Foz do Iguaçu, 25 de setembro de 2015.

SUBPROCURADORES-GERAIS DA REPÚBLICA  
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- CARLOS VINÍCIUS SOARES CABELEIRA
- CLÁUDIO TERRE DO AMARAL
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- DANIEL DE JESUS SANZA SANTOS
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- LUCAS BERTINATO MARON
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