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Apresentação da publicação

Articulação e informação: estratégias para 
assegurar a efetividade dos direitos dos 

consumidores nas telecomunicações

Alexandre Amaral Gavronski
Procurador da República

São bem conhecidas por todos as dificuldades enfrentadas pelos consumi-
dores dos serviços de telecomunicações. Cobranças indevidas, má quali-

dade de sinal, dificuldades de rescisão ou com a portabilidade são apenas algu-
mas das mais recorrentes.

Assim como inexiste dúvida de que a privatização do setor foi determi-
nante para sua acentuada e louvável universalização, tampouco se pode ne-
gar que os consumidores brasileiros têm pago alto custo por ela: custo eco-
nômico, pois os preços praticados no país estão entre os mais altos do mundo 
(especialmente os do serviço pré-pago na telefonia móvel, justamente aquele 
que serve às camadas mais pobres da população), e custo jurídico, caracteri-
zado pelo massivo e reiterado desrespeito aos seus direitos. Esses custos são in-
justos socialmente e absolutamente incompatíveis com o estágio de evolução 
em que o Brasil está inserido no contexto internacional.

Também inexiste quem negue a acentuada vulnerabilidade dos consumi-
dores de telecomunicações ante as prestadoras. Dependentes de serviços cada 
vez mais essenciais como a telefonia e a internet ou não tão essenciais mas muito 
atrativos como símbolo de ascensão social e conforto como a televisão por assi-
natura, serviços oferecidos em um mercado tipicamente de massa, esses consu-
midores encontram-se em condições de extrema vulnerabilidade econômica e 
técnica. Vítimas, aos milhares, de pequenas lesões econômicas que ocasionam 
ganhos milionários às prestadoras em circunstâncias que, disseminadas como es-
tão, autorizam duvidar da boa-fé destas, veem-se os consumidores frenquente-
mente num difícil dilema: despender muito de seu precioso tempo para corrigi-
-las em call centers que funcionam mal (notadamente na resolução de problemas) 
ou amargar a revolta contida das pequenas injustiças e incorporar os respectivos 
prejuízos. Padecentes de serviços de má qualidade, consumidores hesitam em 
trocar de prestadora por saber que não encontrarão realidade muito diversa na 
concorrente e, quando finalmente decidem fazê-lo, descobrem-se reféns ante a 
extrema dificuldade de viabilizar a rescisão de seu contrato.
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Nesse contexto, de pouco vale a concorrência no setor, tão exaltada 
como panaceia pela agência reguladora, a ANATEL.

A indignação tende a se acentuar quando, analisando-se a disciplina regu-
latória das telecomunicações editada pela ANATEL, para cujo aprimoramento 
tem contribuído significativamente o Ministério Público Federal, se constata 
que ela é bastante avançada e protetiva do consumidor.

Vale exemplificar com temas que foram muito debatidos no Simpósio, pos-
tos de atendimento pessoal e rescisão de contrato. Desde 2006, as concessioná-
rias de telefonia fixa têm o dever, por imposição regulatória, de assegurar, em 
todos os municípios com acessos individuais, atendimento pessoal que permita 
ao consumidor efetuar “qualquer interação relativa à prestação do serviço”, ad-
mitindo-se que tal atendimento seja prestado por terceiros autorizados “desde 
que estes tenham autonomia que lhe permita, efetivamente, resolver a solicita-
ção trazida pelo usuário” (art. 32 do Plano Geral de Metas de Qualidade). Na 
telefonia móvel, desde 2007, as prestadoras têm o dever de permitir que o usuá-
rio rescinda seu contrato de forma segura pela internet (art. 23, § 5.º, do Regu-
lamento do Serviço Móvel Pessoal) e, desde 2011, qualquer local que efetue a 
ativação de celulares deve também receber e encaminhar à prestadora pedidos 
de rescisão, fornecendo comprovante de recebimento (art. 96, § 4.º).

Qualquer consumidor dos serviços de telecomunicações, que paga caro 
por eles apesar da má qualidade, sabe que esses deveres não são cumpridos pe-
las prestadoras.

É de se supor que também o saiba a ANATEL.
O Ministério Público Federal, pelos seus vários membros que atuam na 

área e pelo que escreve esta apresentação, sabe bem. Também é bem conheci-
da do Ministério Público Federal a baixa eficácia da atuação fiscalizatória da 
ANATEL, a despeito do abnegado esforço de seus servidores. Há estudos da 
própria agência indicando que apenas 5% dos cerca de R$ 10 bilhões que já 
aplicou em multas foram efetivamente pagos pelas prestadoras. A multa, ado-
tada pela ANATEL como seu principal instrumento de coerção administrativa 
para assegurar o cumprimento das obrigações das prestadoras, apresenta evi-
dentes sinais de insuficiência.

Para reverter esse quadro, o Ministério Público Federal, por meio da 3.ª 
Câmara de Coordenação e Revisão, do Grupo de Trabalho em Telecomunica-
ções e dos vários membros que atuam em todo o país na área, tem cobrado 
da agência uma atuação mais comprometida com a efetividade dos direi-
tos previstos no Código de Defesa do Consumidor e na regulamentação 
que ela própria edita e que tem sido aprimorada com a contribuição do Mi-
nistério Público Federal. Faz isso nas dezenas de inquéritos civis instaurados 
sobre o tema, por meio de recomendações e compromissos de ajustamento de 
conduta e, quando a atuação extrajudicial se mostra insuficiente, por meio de 
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ações judiciais com os mais variados objetos (elevados pedidos de indenizações 
por danos materiais e morais, pedidos de obrigações de fazer ou não fazer). 
Essas ações, via de regra, são ajuizadas contra a prestadora e a agência ou em 
litisconsórcio com esta última, quando sua atuação administrativa é diligente 
apesar de ineficaz.

Os Ministérios Públicos Estaduais e outros legitimados coletivos têm ado-
tado estratégia semelhante.

Os PROCONs de todo o país exercem com denodo sua função fiscaliza-
tória, assim como a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, como co-
ordenadora do Sistema Nacional.

A despeito de todo esse esforço coletivo, é ainda pequeno o avanço na 
qualidade dos serviços de telecomunicações, havendo, na verdade, forte per-
cepção de que ela tem retrocedido nos últimos anos. Os direitos dos consumi-
dores continuam sendo desrespeitados em massa e reiteradamente.

Diante desse quadro preocupante, parece recomendável que os legitima-
dos a defender coletivamente os consumidores revisem sua estratégia de atua-
ção de modo a ampliar sua eficácia e, assim, contribuir decisivamente para a 
melhora da realidade atual dos serviços de telecomunicações.

Esta publicação se insere no contexto da revisão de estratégia do Ministé-
rio Público Federal e se destina a contribuir para que outros legitimados cole-
tivos, de forma articulada, revisem as suas. O objetivo maior é, e sempre deve 
ser, aumentar a efetividade da atuação em defesa dos consumidores e, por con-
sequência, dos seus direitos.

Uma tal revisão, em nosso entender, deve passar por um acentuado in-
cremento da articulação entre os legitimados a defender coletivamente os 
consumidores e destes com a ANATEL, que, como órgão de Estado, tam-
bém tem o dever constitucional de promover a defesa dos consumidores na 
forma da lei (art. 5.º, XXXII).

É sabido que os agentes econômicos regulados, neste caso as prestadoras 
de serviços de telecomunicações, mantêm frequentes e próximos contatos com 
a agência que regula e fiscaliza a respectiva atividade. Esse contato é inerente à 
atuação daquelas e desta e, por isso, nele nada há de ilegal. Por outro lado, os 
legitimados à defesa dos consumidores não podem desconhecer o risco sempre 
presente do que se convencionou denominar de captura, ou seja, da cooptação 
– nem sempre por meios ilegais, embora de regra sempre imorais – do regula-
dor pelo regulado de modo a fazer prevalecer, para o regulador, o interesse eco-
nômico do regulado em detrimento do interesse coletivo. Uma das formas de 
evitar essa captura (ou, ao menos, seus efeitos nocivos) é, justamente, a aproxi-
mação entre os legitimados a defender os consumidores e as agências. Tal apro-
ximação, além de pôr estas em constante contato com o discurso e a realidade 
dos consumidores, permite que aqueles acompanhem, de perto, a atuação des-
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tas, delas cobrando prestações de contas públicas sobre sua atuação regulatória 
e fiscalizatória, naquilo que o direito norte-americano denomina de accounta-
bility, dela fazendo depender, em boa parte, a legitimidade do exercício da ati-
vidade das agências reguladoras. A estratégia do confronto intransigente, que 
opõe necessariamente defensores dos consumidores às agências, e tacha estas, 
a priori, de capturadas, tende a afastar estas cada vez mais da visão dos consu-
midores, especialmente sob a perspectiva coletiva, e do discurso jurídico con-
sumeirista. Como os agentes econômicos não se afastam, fica fácil prever as 
consequências nefastas de uma tal estratégia.

Entendemos, outrossim, que a revisão de estratégia deva passar por uma 
crescente apropriação, por aqueles que atuam na defesa coletiva dos consu-
midores, do conhecimento especializado, tanto técnico como jurídico, es-
pecialmente dos direitos específicos dos consumidores dos serviços de teleco-
municações previstos na disciplina normativa editada pela agência reguladora. 
O domínio, pelos legitimados à defesa coletiva dos consumidores, das pecu-
liaridades técnicas e fáticas dos serviços de telecomunicações e uma atuação 
regulatória comprometida com o interesse coletivo (para o que contribui a 
articulação antes referida) tendem a originar, via de regra, um arcabouço jurí-
dico protetivo que vai além da disciplina do Código de Defesa do Consumi-
dor, especificando-a e complementando-a. Conhecer esse arcabouço jurídico 
empodera a defesa dos consumidores, pois reforça a respectiva argumentação e 
democratiza o debate dialético no setor, ao incluir nele atores importantes que 
com frequência são excluídos (propositalmente?) por um discurso técnico e es-
pecializado. Mesmo nas hipóteses em que a regulamentação contraria o Có-
digo de Defesa do Consumidor, seu conhecimento é útil, pois viabiliza o res-
pectivo questionamento judicial e, assim, a adequação da conduta da agência 
que o editou ao que dispõe a lei. Além disso, o domínio desse conhecimento 
especializado pelos defensores dos consumidores contribui para comprometer 
a agência com a efetividade da disciplina regulatória por ela própria editada.

Em duas palavras, entendemos que a revisão de estratégia na defesa dos 
consumidores sob a perspectiva coletiva deva se orientar pelas ideias de ARTI-
CULAÇÃO e INFORMAÇÃO.

O I Simpósio sobre Direitos dos Consumidores nas Telecomunicações, 
realizado em Porto Alegre no mês de outubro de 2010 sob nossa organização 
e com o patrocínio da Escola Superior do Ministério Público da União, foi 
orientado por essa visão estratégica e contou com importantes participações 
de defensores dos consumidores: representantes do Ministério Público Federal 
e do Ministério Público do Rio Grande do Sul, da Diretora do Departamento 
Nacional de Defesa do Consumidor e do Diretor do Fórum Estadual de De-
fesa do Consumidor, do PROCON Estadual, do IDEC, da PROTESTE e da 
Associação Nacional de Defesa do Consumidor. A ANATEL igualmente se fez 
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muito bem representada com a presença do então Diretor-Presidente, da Su-
perintendente Executiva e do Superintendente de Fiscalização, além do ex-di-
retor que presidia a agência quando da edição dos regulamentos da telefonia 
fixa e móvel e de significativa representação da Gerência Regional. Os debates 
se desenvolveram em alto nível, tornando o evento especialmente proveitoso, 
como se constata da leitura do respectivo relatório parcial, constante dos ane-
xos desta publicação.

O reduzido orçamento do evento e as conhecidas restrições orçamentárias 
dos órgãos municipais de defesa dos consumidores, contudo, impediram uma 
significativa participação daqueles que atuam mais diretamente nessa defesa, 
recebendo diariamente o maior número de reclamações contra as violações a 
direitos no setor das telecomunicações e em todas as demais áreas: os agentes 
dos PROCONs de todo o Estado.

Em meados do ano seguinte, surgiria a oportunidade para corrigir tal defi-
ciência: a negociação de um compromisso de ajustamento de conduta com 
a Oi/Brasiltelecom destinado a assegurar o direito dos respectivos consu-
midores a atendimento pessoal na área abrangida pela competência territo-
rial da Justiça Federal de Porto Alegre (cerca de 50 municípios da região me-
tropolitana e adjacências). Tal negociação foi provocada no curso de ação civil 
pública que se estendia desde 2002 sobre o assunto e destinava-se a encerrá-la 
consensualmente.

Além da concretização do direito em questão, fazia-se necessária a com-
posição dos valores referentes à liquidação de multa por descumprimento da 
decisão liminar e dos danos morais coletivos pedidos na ação em razão do fe-
chamento irregular de postos de atendimento. Essa composição resultou em 
um total de R$ 2,5 milhões, sendo R$ 1 milhão a título de indenização por 
danos morais coletivos, destinados ao fundo federal dos direitos difusos, e R$ 
1,5 milhão para liquidação da multa, dos quais R$ 1 milhão destinado à “aqui-
sição de equipamentos ou bens destinados à estruturação e aparelhamento da 
fiscalização dos PROCONs” e R$ 500 mil para “custeio de dois simpósios 
sobre direitos dos consumidores em telecomunicações (...) destinados à 
capacitação dos PROCONs e das associações que tenham dentre as suas fi-
nalidades a defesa dos consumidores”. Dos R$ 250 mil destinados a cada um 
dos simpósios havia expressa previsão para que R$ 180 mil fossem destinados 
prioritariamente ao custeio (diárias, transporte, alimentação e acomodação) 
dos participantes vinculados à defesa dos consumidores indicados pelo Minis-
tério Público Federal e Estadual, pelo PROCON-RS e pelo Fórum Estadual 
de Defesa do Consumidor. Também constou do acordo previsão para custeio 
dos honorários, hospedagem e locomoção dos palestrantes, estabelecendo-se 
R$ 2.000,00 como valor sugerido de honorários por palestra. Ficou expressa-
mente admitida a contratação de empresa para organizar os eventos, com taxa 
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de administração estabelecida em até 10% do total, a ser escolhida de comum 
acordo entre o Ministério Público Federal e a Oi.

O primeiro e decisivo passo para a realização exitosa do evento foi a esco-
lha consensual, nos termos previstos, da empresa de consultoria do coordena-
dor do Fórum Estadual de Defesa do Consumidor, Alcebíades Adil Santini, 
um líder agregador, entusiasmado pela causa consumeirista e que se empenha 
com muita competência no seu trabalho voluntário de Coordenador do Fó-
rum, sendo, por todos esses atributos, muito conhecido e respeitado neste nos-
so meio da defesa do consumidor.

Juntos, elaboramos o orçamento do evento, momento em que visualiza-
mos a possibilidade de, ao final, viabilizar a publicação que se concretiza.

Coube-me, na sequência, definir o formato do simpósio, os temas das pa-
lestras e escolher os palestrantes, o que fiz com o auxílio do Santini e do Coor-
denador Estadual do PROCON-RS, Cristiano Aquino, parceiro importante 
desde o período de negociação do TAC, para a qual o órgão contribui com di-
ligências que mostraram a realidade dos postos de atendimento.

Os critérios norteadores da formatação do evento foram os antes resu-
midos nas ideias de articulação e informação. Assim, foram convidados a 
palestrar e atuar como debatedores representantes dos Ministérios Públicos 
Federal e Estadual, dos PROCONs, da Secretaria Nacional de Defesa do 
Consumidor, do IDEC, da PROTESTE, do Balcão do Consumidor da Uni-
versidade de Passo Fundo e da ANATEL, todos com amplo conhecimento e 
reconhecida atuação na área. Expoentes renomados da doutrina consumei-
rista nacional foram incumbidos dos grandes temas mais principiológicos. 
Embora tivesse a Oi, nos termos do acordo, a prerrogativa de indicar em 
cada painel um expositor, preferiu fazê-lo apenas na exposição de abertura e 
de encerramento.

Os painéis foram organizados em três blocos. O primeiro destinou-se a 
informar sobre os direitos específicos dos consumidores das telecomunicações 
(telefonia fixa e móvel, internet e TV por assinatura), com exposições de espe-
cialistas da ANATEL e de entidades de defesa dos consumidores com larga ex-
periência na área. O segundo debateu grandes temas do direito do consumidor 
diretamente relacionados aos problemas enfrentados no setor das telecomuni-
cações: boa-fé e direito à informação, com palestras magistrais de renomados 
e entusiasmados doutrinadores consumeiristas e de professores universitários. 
O último bloco foi destinado ao estudo dos direitos que gosto de denominar 
“direitos indutores de efetividade dos demais”: o regramento jurídico dos call 
centers (em especial o Decreto do SAC), sobre o qual discorreu aquele que foi 
seu idealizador e principal fiador; e dos postos de atendimento pessoal, caben-
do neste último painel a detalhada exposição sobre o conteúdo do TAC que 
assegurou os recursos para a realização do evento, missão da qual se desincum-
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biram os principais responsáveis pela negociação da qual ele resultou, dentre 
os quais me incluo.

Em todos os painéis, os debatedores eram atuantes defensores dos consu-
midores, com amplo conhecimento da realidade por eles enfrentada, de modo 
a propiciar o necessário cotejo entre o direito positivado e a prática.

Com muita satisfação registro que a grande maioria dos palestrantes e 
debatedores contatados aceitaram imediatamente o convite com indisfarça-
do entusiamo pela proposta. Algumas dificuldades enfrentadas para assegu-
rar representação da ANATEL apropriada à importância do evento foram 
recompensadas pela qualidade das exposições de seus representantes, dois su-
perintendentes e um gerente de fiscalização, e o reconhecimento deles, após o 
evento, da importância deste e da participação da ANATEL em direto contato 
com os defensores dos consumidores.

A articulação e a informação qualificada estavam garantidas, mas teriam 
sido pouco aproveitadas se o evento não contasse com expressiva participação 
de seu público-alvo: agentes de PROCONs e de entidades e instituições in-
cumbidas da defesa dos consumidores.

Foi nesse item que o trabalho incansável, competente e articulado do res-
ponsável pela realização do evento, Alcebíades Santini, e do Coordenador do 
PROCON Estadual, Cristiano Aquino, foi determinante para assegurar o 
comparecimento em massa dos PROCONs. Maiores dados a respeito serão 
apresentados no relato constante na sequência, mas o sucesso do evento era 
notável: cerca de 200 pessoas, oriundas de aproximadamente 60 PROCONs 
(quase todos do Estado), lotaram o auditório do Simpósio e participaram ativa 
e qualificadamente dos debates.

A publicação que ora se apresenta é o registro completo de todo o co-
nhecimento apresentado no II Simpósio dos Direitos dos Consumidores 
nas Telecomunicações, inédito se considerados seus objetivos e proporções. 
Inclui o conteúdo de todas as palestras, degravadas e revisadas por profissionais 
especializados (a maioria delas revisadas também pelos autores), e das apresen-
tações que foram disponibilizadas generosamente pelos palestrantes. Inclui, 
ainda, os principais textos normativos específicos que foram referidos nas apre-
sentações (incluindo os principais regulamentos editados pela ANATEL) e o 
texto integral dos dois TACs de Postos de Atendimento.

Seu primeiro objetivo é, naturalmente, viabilizar do modo mais amplo 
possível (daí a sua disponibilização em meio impresso e digital) a difusão de 
toda essa qualificadíssima informação. O acesso a ela, em particular à regula-
mentação editada pela ANATEL, acompanhada dos esclarecimentos prestados 
por seus representantes nas respectivas palestras, empodera significativamen-
te a defesa dos consumidores e contribui decisivamente para sua efetividade. 
Informação é poder e esse poder, nas telecomunicações, está muito desigual-
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mente distribuído, acentuando a vulnerabilidade dos consumidores e seus de-
fensores.

Mas há um segundo objetivo, muito apropriado à origem dos recursos 
que viabilizaram o seminário e esta publicação: divulgar os TACs dos pos-
tos de atendimento, de modo a tornar bem conhecidas as obrigações nele 
assumidas e, assim, contribuir decisivamente para sua efetividade. Não des-
conhecemos o risco de que os TACs tenham o mesmo destino de inúmeras 
normas muito avançadas que “não pegam”. A cultura da inefetividade parece 
ser ainda um mal incrustado na cultura jurídica brasileira, de raízes difíceis 
de analisar superficialmente. Devemos lutar, vigorosamente, para impedir 
que a hipocrisia que por vezes orienta os legisladores pátrios não se disse-
mine entre os que tomam e os que prestam compromisso de ajustamento 
de conduta, instrumento dos mais avançados da tutela coletiva brasileira e 
muito afinado com o paradigma que se apresenta para o Direito no século 
XXI: mais informal e negocial. Impõe-se assegurar que, no Brasil, a cultura 
de cumprimento dos acordos não seja invocada como mantra apenas em fa-
vor dos investidores estrangeiros mas igualmente em favor dos consumido-
res, sempre que estes tiverem em seu favor um compromisso de ajustamento 
de conduta que concretiza adequadamente os seus direitos. O compromis-
so de ajustamento de conduta é um acordo, fruto de um consenso com o 
responsável pela realização do direito, sendo de se supor, daí, que será cum-
prido. A Oi/BrasilTelecom, durante as negociações do TAC, reiteradamente 
afirmou o seu compromisso em cumpri-lo. Anunciava uma política empre-
sarial que apostaria na qualidade de atendimento pessoal como um diferen-
cial competitivo, o que muito interessa aos consumidores pelo potencial di-
fusor da mesma prática entre outras prestadoras por interesse concorrencial. 
O segundo TAC, assinado para todo o Estado, com conteúdo quase idêntico 
ao da Capital mas estendendo o atendimento pessoal também para a telefo-
nia móvel, foi firmado não apenas pelo procurador da prestadora mas por 
sua Diretora Jurídica e pelo Vice-Presidente Jurídico. Tudo isso autorizaria 
supor que seria espontaneamente cumprido. Todavia, passado mais de um 
ano da sua assinatura e alguns meses do vencimento da maioria dos prazos, 
várias das obrigações assumidas ainda não foram adequadamente cumpridas 
pela prestadora, o que tem demandado especial mobilização de todos os in-
teressados em sua efetividade, notadamente do Ministério Público Federal, 
que negociou o TAC com a prestadora, e os PROCONs, que tendem a ver 
seu serviço reduzido e a eficácia de sua atuação incrementada com o adequa-
do funcionamento dos postos. A postura da prestadora tem sido de reafirmar 
sua disposição em cumprir os TACs. Sua plena efetividade, contudo, ainda 
não é uma realidade. O Ministério Público Federal dificilmente conseguirá 
assegurar sozinho a plena efetividade dos TACs, precisando contar, mesmo 
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que se mostre inevitável futuramente a provocação judicial do cumprimento 
das obrigações, com o valioso auxílio dos PROCONs para as constatações e 
formalizações dos eventuais descumprimentos. Esta publicação se destina a 
contribuir com a necessária mobilização articulada.

Uma terceira vantagem da publicação, também relacionada aos TACs, 
está em divulgar nacionalmente seu conteúdo, contribuindo, dessarte, para 
sua reprodução em outros Estados da Federação, como, aliás, já ocorreu na 
Paraíba, por iniciativa do membro do Ministério Público Federal que lá exer-
ce suas funções. Poderia contribuir, também, para estendê-lo às demais pres-
tadoras, o que representaria ganho inestimável para a defesa dos consumido-
res. Com efeito, uma mobilização nacional pela efetiva melhora do serviço de 
atendimento pessoal tende a induzir a melhoria nos serviços de telecomunica-
ções em geral ou, no mínimo (o que já é significativo), reduzir a vulnerabili-
dade que os respectivos consumidores experimentam nos deficientes serviços 
de call centers.

Encaminhando-nos, enfim, para a conclusão desta apresentação, cumpre 
reafirmar, como anunciou o subtítulo do II Simpósio, a necessidade de efe-
tivar conquistas. O Código de Defesa do Consumidor, a maior de todas; os 
regulamentos da ANATEL, para cujo aprimoramento o Ministério Público 
Federal e vários outros defensores dos consumidores têm contribuído, e os 
TACs dos postos de atendimentos, frutos de intensas e qualificadas negocia-
ções envolvendo cerca de 15 membros do Ministério Público Federal após de-
cisiva contribuição do PROCON Estadual na identificação da realidade dos 
serviços, são, todos, importantes conquistas em favor dos consumidores dos 
serviços de telecomunicações. Se não efetivadas, contudo, terminam por cor-
roborar a cultura da inefetividade e da hipocrisia jurídica que grassam no país.

Urge, como antes sustentado, reverter essa realidade. Daí a expectativa de 
que esta publicação contribua decisivamente para instaurar, no país, a cultura 
da efetividade dos direitos dos consumidores em telecomunicações.

Nenhuma instituição, por mais força e estrutura que tenha, alcança um 
objetivo dessa magnitude sozinha.

Os consumidores brasileiros precisam da união articulada e bem informa-
da de todos os legitimados coletivamente a defendê-los para que se possa cons-
truir, em tempo breve, uma cultura de respeito aos seus direitos, em particular 
no setor das telecomunicações, que tantos dissabores lhes trazem.

O Ministério Público Federal está, sem dúvida, comprometido com esta 
causa e espera que a leitura desta publicação comprometa muitos outros legi-
timados à defesa coletiva dos consumidores e qualifique o comprometimento 
de tantos outros já empenhados nesta missão.

Porto Alegre, março de 2013
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Avalição do II Simpósio dos Direitos dos 
Consumidores nas Telecomunicações

Alcebíades Adil Santini
Coordenador responsável

O evento foi realizado pelo Ministério Público Federal, por meio da Procu-
radoria da República no Rio Grande do Sul, Núcleo de Defesa do Consu-

midor e da Ordem Econômica, em consequência do resultado positivo da Ação 
Civil Pública, que resultou na assinatura do TAC (homologado pelo Juízo da 4.ª 
Vara Federal de Porto Alegre, nos autos do processo n.º 2002.71.00.000264-2), 
no seu cumprimento. É um grande desafio ainda posto, talvez o maior, e para o 
qual esta publicação contribuirá.

Destaca-se aqui o grande trabalho da equipe do Ministério Público Fede-
ral, liderada pelo Dr. Alexandre do Amaral Gavronski, que focou e dedicou 
todo seu conhecimento e saber em prol dos interesses coletivos.

Como consequência, parcial, da decisão homologada pela Justiça Federal, 
o Ministério Público Federal recebe a missão de realizar dois simpósios volta-
dos à capacitação, à orientação e ao nivelamento de informações sobre Direi-
tos dos Consumidores nas Telecomunicações. O primeiro desses simpósios, 
que aconteceu em março de 2012, foi planejado e organizado pelo Comitê 
Técnico constituído pelos seguintes colaboradores: Procurador da República 
Alexandre Amaral Gavronski; Diretor do Procon do RS, Cristiano Aquino; e 
Presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, Alcebía-
des Adil Santini.

A proposta estabelecida pelo Comitê Técnico era de ter um público de 
200 participantes. Definidos programação, local e datas, foram abertas as ins-
crições, voltadas para um público direcionado, como: Ministério Público Fe-
deral, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Federal e Estadual, 
Procon-RS, Procon de municípios, professores, estudiosos do assunto, forne-
cedores de telecomunicações, Ministério da Justiça, Universidades, pesquisa-
dores, entidades civis de defesa do consumidor e estudantes.

Para surpresa de todos e pela relevante programação do Simpósio e pelo nível 
dos palestrantes, as inscrições atingiram a casa de 230 participantes, ultrapassando 
em 15% a meta inicial. Desse total, tivemos 121 representantes dos Procons mu-
nicipais, contemplando 49 Procons de um total de 70 existentes no Estado.
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A programação do evento e seus conteúdos estão detalhados nos diversos 
capítulos desta publicação. 

Durante o Simpósio, cada participante teve a oportunidade de expor e re-
gistrar a avaliação do evento como um todo. A síntese dessas avaliações é a que 
se segue:

I. Avaliação das palestras e dos debatedores

Quanto à avaliação das palestras e dos debatedores, foi utilizado o crité-
rio de avaliação do conteúdo e da metodologia de cada tema apresentado, bem 
como o palestrante convidado. Os conceitos utilizados para avaliar cada tema 
e seu respectivo palestrante concentravam-se em Ótimo, Bom e Regular.

O critério do resultado obtido da avaliação seguiu, rigorosamente, aquele 
registrado na ficha de avaliação preenchida e entregue ao final do evento pelos 
participantes.

Como resultado dessa avaliação dos palestrantes e debatedores, podemos 
afirmar que foi considerada excelente, pois nenhum palestrante recebeu me-
nos que 82% de “ótimo” e “bom”, com destaque para o Prof. Cláudio Bonat-
to, que recebeu 95% como “ótimo”.

II. Avaliação da organização do evento

a) Quanto à pré-comunicação do evento: 77%, ótimo; 21%, bom; 
2%, regular.

b) Quanto à instalação do evento: 90%, ótimo; 10%, bom.
c) Quanto ao atendimento da equipe: 90%, ótimo; 10%, bom.
d) Quanto à organização geral do evento: 

1. Atendeu acima do esperado: 66%.
2. Atendeu: 30%.
3. Atendeu em parte: 4%.

e) Atribuição de nota para o evento como um todo:
1. Nota 10,0 – 51%.
2. Nota   9,5 –  2%.
3. Nota   9,0 – 26%.
4. Nota   8,5 –  2%.
5. Nota   8,0 – 19%.

Fica aqui o registro de um ótimo resultado alcançado, graças ao empenho, 
ao comprometimento, à sabedoria e à socialização do saber e do conhecimento 
de todos os que lá estiveram com a preocupação única de pensar e agir coleti-
vamente para a minimização de conflitos, a harmonização e o respeito aos di-
reitos e deveres dos consumidores e fornecedores, bem como à melhoria contí-
nua desse segmento tão importante para a sociedade brasileira.
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Abertura oficial

Formação da mesa da abertura oficial (da esquerda para a direita: 
Cristiano Aquino, Bruno de Carvalho Ramos, Têmis Limberger, 

Alcebíades Adil Santini, Alexandre Amaral Gavronski, Antônio Fonseca, 
Fabiano Pereira, Alessandra de Almeida Camargo Oliveira e 

Eurico de Jesus Teles Neto.

Bem-vindos a este importante momento em que realizamos o II Simpósio dos 
Direitos dos Consumidores nas Telecomunicações, efetivando conquistas, 

justamente no Dia Mundial do Consumidor.
Este simpósio pretende ser uma fonte de informação e capacitação nestes 

novos tempos de conquistas para todos os usuários dos serviços das tecnolo-
gias da informação. O Ministério Público, os Procons e a sociedade civil orga-
nizada empenham-se diariamente para assegurar o cumprimento da lei e das 
determinações da justiça que protegem os consumidores.
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Grandes vitórias têm se apresentado ao público, e este simpósio é fruto 
de uma delas, mas a efetividade desses direitos pressupõe o comprometimen-
to de todos.

A coordenação do simpósio é do Ministério Público Federal e da Procura-
doria da República do Rio Grande do Sul, por seu Núcleo de Defesa do Con-
sumidor e da Ordem Econômica.

A organização é do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor 
e da Santini Consultores Associados.

O Simpósio conta com o apoio do Procon/RS, do Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Sul e do Fórum Latino-Americano de Defesa do 
Consumidor.

O evento é custeado com recursos pagos pela Oi/Brasil Telecom, em cumpri-
mento do compromisso de ajustamento de conduta, dela tomado pelo Ministério 
Público Federal e pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e homologado 
pelo Juízo da 4.ª Vara Federal de Porto Alegre nos autos de ação civil pública.

Convidamos para compor a mesa de abertura deste II Simpósio dos 
Direitos dos Consumidores nas Telecomunicações o Sr. Procurador da Repú-
blica Alexandre Amaral Gavronski; o Sr. Presidente do Fórum Latino-Ameri-
cano de Defesa do Consumidor, Alcebíades Adil Santini; o Sr. Antônio Fon-
seca, Coordenador da 3.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Representantes de Procons de todo o Rio Grande do Sul prestigiaram o evento.
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Público Federal, responsável pela área da defesa do consumidor e da ordem 
econômica; a Sra. Têmis Limberger, Procuradora de Justiça, Coordenadora do 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Consumidor; o 
Sr. Fabiano Pereira, Secretário de Estado da Justiça e Direitos Humanos, re-
presentando o Governador Tarso Genro; o Sr. Bruno de Carvalho Ramos, Su-
perintendente de Serviços Privados da Anatel; a Sra. Alessandra de Almeida 
Camargo de Oliveira, Diretora do Departamento de Proteção e Defesa dos 
Direitos do Consumidor; o Sr. Cristiano Aquino, Diretor do Procon/RS; e o 
Sr. Eurico de Jesus Teles Neto, Vice-Presidente Jurídico da Oi/Brasil Telecom.

Convidamos a todos, neste momento, para cantar o Hino Nacional.

Convidamos, para fazer uso da palavra o Sr. Procurador da República Ale-
xandre Amaral Gavronski.

Alexandre Amaral Gavronski

Muitíssimo bom-dia a todos. O Dia 
Mundial do Consumidor é excelente oca-
sião para uma grande celebração. Começo 
cumprimentando as autoridades presentes: 
Dr. Antônio Fonseca, Subprocurador-Ge-
ral da República, o grande coordenador do 
Ministério Público Federal na área do con-
sumidor e da ordem econômica; Secretário 
Fabiano Pereira, em cujo nome saúdo as de-
mais autoridades da mesa.

Estamos hoje celebrando conjunta-
mente uma grande vitória coletiva. Como 
a maioria dos senhores e senhoras já sabem, 
este evento é fruto de um compromisso de 
ajustamento de conduta destinado a assegu-
rar atendimento pessoal aos clientes da Oi e 
que foi firmado nos autos de uma ação civil 
pública ajuizada pelos Ministérios Públicos 
Federal e Estadual que tramitou durante nove anos e no qual atuamos empar-
ceirados com a Anatel. É importante que se diga que a Anatel atuou no polo 
ativo ao lado do Ministério Público. Depois de uma aguerrida disputa judicial, 
conseguimos sensibilizar a empresa, que então era ré e hoje é a compromis-
sária, uma posição muito mais confortável. A Oi/Brasil Telecom, após esses 9 
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anos de disputa, entendeu a importância de uma mudança de postura. Uma 
mudança de postura em favor da efetividade dos direitos dos consumidores, 
especialmente numa área muito sensível, que é a área do atendimento pessoal, 
direito este que, uma vez assegurado, viabiliza a efetividade de todos os demais, 
porque, se há cobranças indevidas, se há dificuldade de rescisão, se o serviço é 
de baixa qualidade, é num posto de atendimento, registrando a sua reclama-
ção e tendo uma prova desse atendimento, que o consumidor encontra mais 
chance de resolução daquele problema.

Especialmente ao final da ação, foi fundamental a parceria com o Procon, 
especialmente o Procon/RS, que nos auxiliou para colhermos elementos que 
qualificaram o compromisso de ajustamento de conduta.

Pois vejam: numa ação civil pública ajuizada pelos Ministérios Públicos 
Federal e Estadual, em que a Anatel somou esforços, ao final nós buscamos 
a parceria do Procon para viabilizarmos uma grande negociação, que qualifi-
cou enormemente o atendimento pessoal – e os senhores todos terão acesso ao 
compromisso de ajustamento de conduta – e viabilizou o pagamento de dois 
milhões e meio de reais, parte desses recursos investida aqui no nosso Simpósio 
e com previsão ainda de um terceiro simpósio no ano que vem.

Este é o segundo Simpósio, porque o primeiro foi realizado em setembro 
de 2010 sem esses recursos. Mas já unia os parceiros que estão aqui, nesta nos-
sa celebração conjunta de uma vitória coletiva, incluindo não só os partícipes 
dessa solução, mas parceiros fundamentais, como o Fórum Estadual de Defesa 
do Consumidor; o Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, que 
não é à toa que organiza este evento; o IDEC e a PROTESTE, como grandes 
associações nacionais de defesa do consumidor; o DPDC, um parceiro abso-
lutamente estratégico, absolutamente importante, não só porque coordena o 
trabalho dos senhores todos; e principalmente os senhores e as senhoras. Nós 
temos consciência de que é na ponta, é no município que o consumidor sen-
te mais proximidade com algum órgão de defesa do consumidor, e vai e faz as 
suas reclamações, e são os senhores que recebem essas reclamações. 

Então, nós estamos aqui, unidos, Ministérios Públicos Federal e Estadual, 
Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, Sociedade Civil organizada 
pelo Fórum, pelo IDEC, pela Proteste, dando boas-vindas a uma empresa que 
mudou a postura diante do atendimento pessoal. E estamos aqui unidos a vo-
cês inclusive para que outras empresas façam o mesmo, adotem a mesma pos-
tura, para buscarmos capacitação, buscarmos informação. Porque se nós, que já 
estamos juntos, formos adequadamente informados e capacitados, o consumi-
dor certamente agradecerá imensamente. A defesa do consumidor se qualificará 
sobremaneira. Então é o que estamos fazendo: estamos celebrando uma grande 
vitória coletiva com informação e capacitação daqueles que atuam na defesa dos 
consumidores, para podermos celebrar, no futuro, mais vitórias coletivas, mais 
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vitórias em favor do consumidor, uma a uma, para um novo tempo na nossa 
articulação institucional. Não tenho conhecimento de outro evento que tenha 
reunido tantos agentes de defesa do consumidor nos últimos anos. Estamos aqui 
com cerca de 180 pessoas no Dia Mundial do Consumidor.

Nada mais apropriado. Parabéns a todos nós. Sigamos juntos, fortes, uni-
dos, informados e capacitados para cada vez mais tornar efetiva a defesa do 
consumidor. Muito obrigado, e sejam muitíssimo bem-vindos.

Fará uso da palavra o Sr. Alcebíades Adil Santini, Presidente do Fórum 
Latino-Americano de Defesa do Consumidor.

Alcebíades Adil Santini

Fará uso da palavra o Sr. Alcebíades 
Adil Santini, Presidente do Fórum Latino-
-Americano de Defesa do Consumidor.

Bom dia a todas e a todos. Em nome de 
todas as autoridades nominadas pelo nos-
so cerimonial, cumprimento o Dr. Antô-
nio Fonseca e o Dr. Alexandre Amaral Ga-
vronski. Vou ser muito breve, pois o título 
do evento já sintetiza o grande desafio e o 
grande compromisso de todos aqui presen-
tes. 

É um simpósio dos direitos do consu-
midor nas telecomunicações, registrando 
conquistas. Importante dizer que em toda 
relação humana, não só na de consumo, 
nossa vida é calcada em opções. A própria 
não escolha é uma opção. Toda escolha tem vantagens e desvantagens. Des-
tacaria aqui que a sociedade é consequência de todas as ações ou omissões de 
cada indivíduo. 

Se nós queremos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais res-
peitosa dentro do princípio da boa-fé, temos que fazer um exercício individual 
permanente de rever e reavaliar nossas atitudes e comportamentos. Proponho 
que cada um de nós, de forma permanente, avalie suas atitudes e comporta-
mentos e verifique se eles estão na linha do pensar e agir coletivamente. 

Quando se realiza um ajustamento de conduta, envolvendo vários atores 
da sociedade, com certeza o resultado e o propósito estão calcados na linha dos 
interesses coletivos. Esse acordo firmado entre Poder Judiciário Federal, Minis-
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tério Público Federal, Ministério Público Estadual e fornecedor resulta numa 
conquista harmônica e respeitosa entre todos os atores do evento.

Na relação de consumo, destaco sempre duas situações essenciais: Qual o 
maior inimigo do fornecedor honesto? Com certeza é o fornecedor desones-
to. Qual o maior aliado do fornecedor honesto? Com certeza é o consumidor 
consciente, cuja atitude permanente é de adquirir produtos e serviços de fon-
tes idôneas, exigir nota ou cupom fiscal, respeitar a tudo e a todos e fazer valer 
seus direitos quando desrespeitados. 

Por fim, agradeço a este seleto e maravilhoso público presente, que repre-
senta e são os principais protagonistas e atores deste evento, cuja missão é fazer 
acontecer e proporcionar uma relação mais respeitosa no segmento tão impor-
tante que é o das telecomunicações.

Com a palavra o Sr. Eurico de Jesus Teles Neto, Vice-Presidente Jurídico 
da Oi/Brasil Telecom.

Eurico de Jesus Teles Neto

Bom dia a todos. É com muita honra e 
muito prazer que a Oi participou de toda a 
elaboração desse grande acordo que foi co-
mandado pelas instituições que represen-
tam o consumidor. A gente tem tido uma 
luta muito grande para melhorar a quali-
dade; não é fácil e também o investimento 
é muito grande. Toda concessionária tem 
esse ônus, e uma concessionária como a Oi, 
que está espalhada no Brasil inteiro, atende 
não só os grandes centros que têm recursos 
muito altos, mas também os centros que 
não têm quase que nenhum recurso.

Agora mesmo tivemos esse incêndio 
que houve lá na base do Chile. Nós esti-
vemos lá. Na Argentina, aliás, nós tivemos 
um telefone Oi que atendia lá, e também 
fomos penalizados com um investimento 
para recuperar aquela estação. Aqui no Rio 

Grande do Sul nós temos um histórico de muito tempo de tentativas e tenta-
tivas de melhoria da qualidade do serviço e temos conseguido; estamos fazen-
do investimentos, e não podemos negar que o Ministério Público Federal e o 
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Estadual, o Procon e a própria Anatel têm nos mostrado muito dos caminhos 
que a gente tem que seguir. Temos procurado seguir aquilo que é possível. Te-
mos a agradecer a todas as instituições do consumidor, que dele têm nos apro-
ximado cada vez mais; sem ele a companhia não existiria por muito tempo. 
Então temos que agradecer de público a participação do Ministério Público 
Federal, do Estadual, do Procon, do DPDC também. Temos que dizer isso do 
Ministério da Justiça e da Anatel, que têm nos ajudado muito nesse trabalho 
árduo do dia a dia. Quero agradecer mais uma vez a todos os senhores que par-
ticipam deste simpósio, agradecer a oportunidade. Muito obrigado a todos.

Com a palavra o Sr. Cristiano Aquino, Diretor do Procon/RS.

Cristiano Aquino

Bom dia a todos e a todas. Quero sau-
dar aqui o Secretário Fabiano Pereira e na 
pessoa dele registrar todo o apoio e agrade-
cimento, pelo incentivo que tem dado ao 
nosso Procon. Saudar o Dr. Alexandre, que 
é o grande ator desse processo de conjuga-
ção de esforços e que nos movimentou, que 
nos fez realmente acreditar que era possí-
vel a gente sonhar com o Dia do Consumi-
dor e que nós tivéssemos um evento único, 
que fosse um evento de um sistema, que não 
fosse um evento deste ou daquele segmento, 
mas que fosse um evento realmente de um 
sistema, porque é só quando nós somos sis-
tema que somos capazes de ser protagonis-
tas do processo. Então eu queria realmente 
fazer esse grande agradecimento ao Dr. Ale-
xandre, que conduziu esse processo, saudar 
a Dra. Têmis, também do Ministério Público Estadual, Dr. Santini, do Fó-
rum, os demais colegas de mesa, saudar a Dra. Alessandra, do Departamento 
de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, que também 
vem aqui para corroborar todo esse processo de construção que nós fizemos.

Eu queria apenas fazer uma referência muito breve à participação dos Pro-
cons municipais. Nós temos aqui hoje quase 50 municípios representados e os 
demais não estão porque efetivamente não quiseram vir ou tiveram outros com-
promissos. Mas todos aqueles que quiseram participar, que decidiram vir aqui, 
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aqui estão. Como bem disse o Dr. Alexandre, este é o evento que reúne, na his-
tória do sistema estadual de defesa do consumidor em uma única oportunidade, 
o maior número de atores dos Procons municipais, daqueles órgãos que efetivam 
este trabalho. Então eu acho que é um momento ímpar. Queremos usufruir toda 
a grandeza deste evento para que possamos nos capacitar ainda mais.

Quero aqui homenagear os Procons, pelo trabalho que realizam, e nós sa-
bemos, às vezes com muita dificuldade de estrutura, de apoio, mas que com 
certeza não é à toa que hoje o Procon é toda essa referência para o consumidor 
gaúcho; então, parabéns neste Dia do Consumidor a todos os companheiros e 
companheiras dos Procons municipais. Quero saudar também os nossos inte-
grantes do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, que vem contribuin-
do de maneira muito efetiva na condução dos nossos trabalhos. Quero dizer 
que este evento é para nós um marco de um novo momento, que nós vivemos 
um momento de conjugação real de esforços, de trabalho coletivo, atitude que 
aqui está demonstrada pela empresa que é signatária deste compromisso de 
conduta e que reflete também uma nova ótica que nós precisamos fazer o mer-
cado entender, de que, num mercado cada vez mais competitivo, o grande di-
ferencial será aquele que atender melhor o seu consumidor, aquele que enten-
der no consumidor não apenas um número, mas um ser humano que é alguém 
que está ali, precisa ser respeitado na sua plenitude em todos os seus direitos, e 
nós precisamos aprofundar o conceito de consumidor para entendê-lo na sua 
grandeza de que é realmente aquela pessoa que está ali para adquirir um pro-
duto e um serviço e precisa ser respeitada. Então quero louvar tudo isso, agra-
decer a todos os atores e dizer que nós nos sentimos muito orgulhosos de fazer 
parte deste processo de estar junto nesta grande conquista. Parabéns a todos 
nós, parabéns a todos os consumidores.

Fará uso da palavra a Sra. Alessandra de Almeida Camargo de Oliveira, 
Coordenadora de Orientação Normativa do Departamento de Proteção e De-
fesa dos Direitos do Consumidor.

Alessandra de Almeida Camargo Oliveira

Bom dia a todos. Permitam-me, primeiramente, fazer uma retificação: a Di-
retora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor é a Dra. Juliana, 
como é de conhecimento de todos. Eu sou Coordenadora de Orientação Nor-
mativa. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades desta mesa na pessoa do 
Procurador da República Dr. Alexandre e do Ilustríssimo Secretário de Justiça e 
Direitos Humanos, Dr. Fabiano Pereira, e em nome da Dra. Juliana, que infeliz-
mente não pode estar presente em razão de o Dia Mundial do Consumidor exi-
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gir sua presença em várias comemorações que 
estamos tendo em Brasília, agradecer o convi-
te e a oportunidade de participar deste evento.

Enalteço a importância da realização deste 
evento para todos do Sistema Nacional de De-
fesa do Consumidor, uma vez que oportuniza 
o debate e que certamente acrescentará conhe-
cimento aos agentes multiplicadores aqui pre-
sentes e que contribuirão ainda mais na busca 
do verdadeiro conceito de cidadania, por meio 
do respeito às relações de consumo.

O tema telecomunicações é pauta obriga-
tória do Sistema Nacional de Defesa do Con-
sumidor, sendo, portanto, necessário e opor-
tuno que neste encontro se possam estabelecer 
canais de solução para os consumidores. Acre-
dito ainda ser este o momento adequado à dis-
cussão de medidas preventivas, bem como para 
avaliar a necessidade de uma regulação mais efetiva e protetiva ao consumidor. É 
importante ressaltar que tanto o Departamento de Proteção e Defesa do Consu-
midor como todo o sistema nacional estão com grandes expectativas nesta nova 
fase da Anatel, inclusive eu noticio aqui para os senhores que estamos trabalhan-
do na construção de um acordo de cooperação técnica, para que juntos nós pos-
samos viabilizar melhores serviços de telecomunicações para todos os consumi-
dores. Por oportuno, também aproveito o ensejo para comunicar a todos vocês 
que o Ministério da Justiça, hoje, por meio do DPDC, está implementando o 
novo sistema nacional de alerta rápido de recall, o que vai modernizar e dar aces-
so imediato do consumidor a todas as campanhas de chamamento, em razão dos 
produtos com defeito, e hoje também é um dia muito importante, pois estamos 
lançando os cadastros estaduais de reclamações fundamentadas, que nós temos 
hoje 24 Procons estaduais integrados ao sistema de informação nacional de defe-
sa do consumidor e desses 24 Procons nós temos aí o cadastro sendo lançado por 
22 Procons estaduais, e isso só foi oportunizado em razão de um trabalho efe-
tivo de todos os Procons em conjunto, junto com o DPDC, através do Sindec.

A existência do cadastro de reclamações fundamentadas auxilia muito os 
consumidores na escolha do melhor fornecedor de produtos ou serviços. Ele é 
capaz ali de pesquisar e saber a situação do fornecedor nos órgãos de proteção 
e defesa do consumidor, bem como a postura deles perante as reclamações for-
muladas junto aos Procons.

Como hoje é o Dia Mundial da Defesa do Consumidor, permitam-me 
aqui deixar uma reflexão:
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Eu gostaria de dizer que nós conquistamos, nos últimos 20 anos de vigên-
cia da lei, a possibilidade de reclamar por produtos melhores, de solicitar me-
lhores serviços e também eu acho que todos vocês conhecem um pouco a teo-
ria da qualidade de que o Ministro Antonio Hermann fala muito, de exigirmos 
dos fornecedores um produto com qualidade, um serviço com qualidade e que 
o fornecedor preste todas as informações necessárias ao consumidor, que atue 
com transparência. Nós temos aí de 30 a 45 milhões de novos consumidores 
sendo inseridos no mercado, no mercado de consumo. E o que eu quero é dei-
xar para vocês um desafio: no que será que a nossa sociedade, no que será que 
nós podemos trabalhar juntos para recebermos melhor esses consumidores que 
estão sendo inseridos no mercado?

Nós sabemos que nosso país é um país emergente, com uma economia 
emergente; então, o que será que nós podemos fazer para receber esses novos 
consumidores de maneira mais transparente, com mais informação. Acredito 
que a parte de conflito está passando; acho que agora é época de estabelecer-
mos políticas públicas e talvez termos uma atuação mais efetiva do mercado 
para receber esses novos consumidores.

 Gostaria de parabenizar o Ministério Público Federal e o Procon do Rio 
Grande do Sul, pela sua atuação no Estado, pelo termo de ajustamento de con-
duta, enfim terminar a minha fala e agradecer imensamente a oportunidade de 
estar presente aqui neste evento. Obrigada.

Com a palavra o Sr. Bruno de Carvalho Ramos, Superintendente de Ser-
viços Privados da Anatel.

Bruno de Carvalho Ramos

Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Ministério Públi-
co Federal, na pessoa do Dr. Alexandre Gavronski, o convite à Agência para a 
participação neste simpósio e quando eu estava ouvindo os outros expositores, 
nesta primeira fala, eu estava pensando exatamente no que eu poderia externar 
de importante e de ponto de reflexão neste início desses dois dias de simpósio.

Qual é o papel então da Agência Nacional de Telecomunicações dentro 
do conceito de oferta de serviços? No fundo, o que a lei geral de telecomunica-
ções de 97, quando modificou o panorama de oferta de telecomunicações no 
nosso país, saindo de um modelo de prestação de serviço estatal e colocando 
um modelo de prestação de serviços de entidades privadas, foi a construção de 
um organismo ou, então, de organismos que de alguma forma controlassem a 
oferta de serviços de telecomunicações que seria feita a partir daquele momen-
to, em 1998, por uma série de entidades privadas. Nesse sentido, foi criada 
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então a Agência Nacional de Telecomunica-
ções, participando do Sistema Brasileiro de 
Defesa do Consumidor; é um dispositivo le-
gal. Então, qual é o papel da Agência nisso? 
É a construção de ferramentas que auxiliem 
os consumidores nessa relação de consumo 
da oferta de prestação de serviços. Não quer 
dizer que antes, quando existia a prestação 
de serviço por um ente estatal, isso não era 
necessário; era feito inclusive pelo próprio 
Ministério das Telecomunicações, também 
com uma regulação da própria empresa pú-
blica. Entretanto, regular a relação entre a 
oferta de serviço por entes privados e a cons-
trução do que o Estado precisa para contro-
lar, esse o nosso papel.

É lógico que, durante esses 15 anos de 
existência da Agência, nós evoluímos mui-

to, inclusive no aprendizado de como regular o mercado tão dinâmico como o 
nosso, um mercado em que as tecnologias evoluem a cada momento. Há ne-
cessidade de investimento, e cada vez mais, com as pessoas utilizando teleco-
municações como base de atividade econômica; quer dizer, hoje em dia nós 
não temos uma pessoa que precise de telecomunicações somente para falar. 
A base de prestação de serviço ou atividade que ela usa diariamente se baseia 
também muito nas telecomunicações.

Por que isso então tem que mudar a ação do órgão regulador? Nós temos 
que, de alguma forma, nos adaptar a esses novos tempos, modificando-os re-
gularmente e intensificando a fiscalização; esse seria o ponto que eu gostaria 
de abordar para vocês. O papel da fiscalização seria então da Agência, o papel 
da construção das ferramentas também, entretanto o grande ponto é como as 
pessoas vão ter conhecimento dessas ferramentas e como elas poderiam utilizá-
-las na relação diária de consumo.

Aí eu chego à existência deste simpósio. O conhecimento dá inúmeras fa-
cilidades e o ferramental regulatório que nós temos é um fator importantíssi-
mo na relação de consumo de telecomunicações. Nós temos inúmeros regula-
mentos, inúmeros regulamentos entrelaçados, posições já adotadas em termos 
de melhoria de serviço que nós precisamos de alguma forma difundir entre 
todos. A partir do momento em que a própria sociedade entender que essas 
ferramentas podem ser utilizadas de uma forma mais eficaz, no sentido de co-
brar das empresas de telefonia os direitos que estão previamente estabelecidos 
na regulamentação, as relações naturalmente vão evoluir. O papel que eu me 
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propus aqui é tentar trazer para vocês perante inclusive os outros representan-
tes da Anatel que estarão presentes durante este simpósio é trazer para vocês 
um pouco das ações que a Anatel têm realizado para que elas sejam realmente 
aplicadas, e, é lógico, colocarmos aqui o próprio papel da Agência e coletarmos 
algumas informações, para que a gente possa se modificar.

A Agência hoje passa por um processo profundo de reestruturação. Nós temos 
durante o ano de 2012 uma modificação no nosso regimento interno, de forma a 
adaptar a Agência para estes anos que vão aparecer no futuro. Novos serviços apa-
recendo, banda larga sendo utilizada de forma massiva pela população, novos re-
gulamentos de qualidade sendo implementados, formas de medição de qualidade 
novas também sendo implementadas, modificações no conceito de prestação de 
serviço fixo, dados, voz, todos em conjunto, oferta conjunta de serviços, diferenças 
entre determinadas situações, tudo isso faz com que a própria Agência tenha que 
se reestruturar, e um dos objetivos, colocado inclusive pelo conselheiro Zerbone, o 
presidente do CDUST, nosso comitê de defesa dos usuários de telecomunicações, 
é a colocação da defesa do consumidor como um ponto chave nesse processo de re-
estruturação; então, é importante que eu diga aqui que a busca de mecanismos de 
defesa do consumidor fará parte primordial nesse processo de construção de uma 
Agência para os próximos dez anos. Muito obrigado.

Com a palavra o Sr. Fabiano Pereira, Secretário de Estado da Justiça e Di-
reitos Humanos, representando o Governador do Estado, Tarso Genro.

Fabiano Pereira

Bom dia a todos e a todas. Em nome do nosso Governador Tarso Genro, 
queria dar um abraço a todos vocês que se deslocaram dos diferentes lugares do 
Rio Grande para participar deste encontro. Queria inicialmente saudar o Sr. 
Procurador da República Alexandre Amaral Gavronski e fazer um cumprimento 
muito especial ao Ministério Público Federal, ao Sr. Procurador, que com mui-
ta coragem e determinação não só celebrou esta ação, este TAC, como também 
partilha dele com a realização deste brilhante evento, que marca história. Então, 
Doutor, queria cumprimentar a instituição e V. Exa. pela realização do evento.

Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Fórum Latino-Americano de 
Defesa do Consumidor, Alcebíades Adil Santini, e através dele cumprimentar 
todas as instituições, as entidades da sociedade civil que nós sabemos serem 
muito atuantes. Se hoje existe uma estrutura pública, é porque antes existiam 
associações, existiam entidades, existiam lutadores e militantes defendendo a 
causa do consumidor. São, Dr. Santini, todos aqueles bravos lutadores de anos 
e anos que vêm levantando essa bandeira e essa luta.
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Queria cumprimentar o Sr. Antônio 
Fonseca, Coordenador da 3.ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, justamente o responsável pela área da 
defesa do consumidor e da ordem econômi-
ca. Queria cumprimentar a Sra. Têmis Lim-
berger, que é Procuradora de Justiça e Coor-
denadora do Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Defesa do Consumidor 
do nosso Ministério Público Estadual. Queria 
cumprimentar o Sr. Bruno de Carvalho Ra-
mos, Superintendente dos Serviços Privados 
da Anatel, a Sra. Alessandra de Almeida Ca-
margo de Oliveira, Coordenadora do Depar-
tamento de Proteção e Defesa dos Direitos do 
Consumidor, órgão vinculado ao Ministério 
da Justiça do Governo Federal, que, com cer-
teza, com o nosso governador à frente da pas-

ta, teve um impulso extraordinário no SINDEC; e quanto isso é importante para 
todos os nossos municípios do Procon estadual! Queria cumprimentar o Sr. Cris-
tiano Aquino, nosso Diretor do Procon do Rio Grande do Sul. Queria fazer uma 
saudação a todos os nossos trabalhadores, funcionários, servidores do Procon/RS, 
que fazem, embora as adversidades, um grande trabalho.

O Procon do Rio Grande do Sul teve um impulso extraordinário este ano. 
Estamos de sede nova, totalmente acessível e adequada. Estamos com veículos 
novos, estamos com a reestruturação pra frente a partir deste ano com a com-
pra de unidades móveis para o Procon chegar mais perto das pessoas, especial-
mente dos municípios menores. Estamos desenvolvendo uma política para a 
liberação do fundo. Ontem mesmo tivemos uma reunião com o Secretário da 
Fazenda e o fundo será suplementado, e pela primeira vez gasto mesmo, e não 
só ficar como um número no extrato da conta, mas começar a virar uma exe-
cução orçamentária; isso vai fazer com que nós possamos no futuro inclusive 
dialogar para que o Procon estadual, que era uma coordenadoria da Secretaria 
da Justiça e que agora virou Departamento, possa, ainda durante a nossa ges-
tão, virar uma autarquia com independência, autonomia, com energia e com 
força, como é em São Paulo, como é no Rio, como é em Minas Gerais e como 
também o nosso Estado do Rio Grande do Sul merece. Então, nós queremos 
saudar a todos os funcionários do Procon, que vem se dedicando e fazendo um 
grande trabalho em nome do nosso diretor Cristiano Aquino.

Queria fazer uma saudação a Eurico de Jesus Telles Neto, nosso Vice-Presi-
dente Jurídico da Oi/Brasil Telecom e fazer uma saudação muito especial à Oi 
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por ter feito este TAC, por ter não só feito o TAC; muitas vezes pagar algo e con-
tinuar no erro; pelo contrário, pela postura de admitir e de mudar a sua atitude, 
o que eu acho ser o mais importante; serve de exemplo, portanto, Dr. Ricardo, 
para os demais órgãos e outras empresas de que é possível, sim, se enquadrar, fa-
zer as coisas da melhor maneira, respeitando as pessoas e os consumidores.

E eu queria fazer uma saudação muito especial ao Conselho Estadual e aos 
Conselhos Municipais. Queria dizer, em primeiro lugar, que para nós este é um 
momento muito especial por vários motivos, mas o primeiro deles é porque vo-
cês estão aqui. Eu estava vendo um pouco a história e vi que hoje não é somente 
o Dia Mundial do Consumidor; hoje é um dia muito simbólico. Conta a his-
tória que o Dia do Consumidor foi reconhecido quando o Presidente Kennedy 
mandou uma normativa para o Congresso americano e esta normativa depois foi 
reconhecida pela ONU como sendo o dia 15 de março o Dia Mundial do Con-
sumidor. Pois justamente, Dra. Alessandra, foi em 1962 que o Presidente Ken-
nedy mandou, no dia 15 de março, a regulamentação para o Congresso america-
no; portanto, hoje não é um dia qualquer; é um dia que comemora meio século, 
50 anos de luta, do primeiro código do Dia do Consumidor; então, portanto, 
para um mundo que tem milhões de anos, nós ainda estamos muito jovens: só 
faz meio século que foi enviada a primeira legislação e somente depois de 85 que 
a ONU veio reconhecer; então, não tenho dúvida que esta é uma data muito es-
pecial; quem está aqui está participando de um momento muito especial, não só 
do nosso Estado, como também da própria evolução mundial. Segundo, porque 
se reúnem neste momento aqui os vários operadores do sistema, especialmen-
te quando se faz uma valorização extraordinária dos Procons municipais. Nosso 
Estado do Rio Grande do Sul ainda enxerga especialmente os gestores, os prefei-
tos, vereadores; muitas vezes inclusive a comunidade local não enxerga o Procon 
como deveria enxergar e muitas vezes enxergam com preconceito ou mesmo des-
conhecem ou não dão o auxílio que deveriam dar. Tanto isso é verdade que nós 
temos 497 municípios e somente 63 têm Procons municipais; nós deveríamos 
avançar e muito mais em Procons regionais e Procons municipais, para que to-
dos os municípios tivessem uma cobertura e todos os cidadãos, independente 
de local e idade, pudessem ter o espaço mais próximo da sua casa para poder fa-
zer suas denúncias e fazer a sua reivindicação. E a gente sabe muito bem que as 
pessoas que estão à frente desta luta nas suas localidades, nos seus municípios, 
são verdadeiros guerreiros, que não só estão com um trabalho extraordinário. 
Dr. Gavronski, todas aquelas lutas são lutas civilizatórias, são lutas importantes 
da humanidade; elas precisam de uma vanguarda que esteja à frente, que puxe a 
frente. Nós tivemos assim a luta das mulheres, dos negros, dos direitos humanos, 
das crianças e também temos agora uma sociedade que basicamente se relaciona, 
vive a partir das relações do mercado de consumo; vocês estão na luta civiliza-
tória do respeito às pessoas, especialmente à parte mais fraca, como alguém que 
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está na vanguarda, como alguém que está à frente do seu tempo para que a gente 
possa chegar a um momento em que de fato exista não mais o conflito, mas sim 
políticas públicas que deem conta das relações de mercado, das relações humanas 
e, portanto, das empresas com as pessoas.

Por isso eu queria saudar cada um de vocês, dizer que a gente fica mui-
to feliz mesmo de estar aqui participando deste momento e celebrá-lo, pois 
vai ser um momento muito atual, como vi pela pauta de dois dias de intenso 
trabalho. É importante também dizer que o local, o espaço, a organização, o 
investimento aqui colocado, Dr. Gavronski, é justamente para dizer que nós 
queremos um sistema e que queremos estar juntos, e o trabalho que vocês fa-
zem é extraordinário e muito importante para que esse sistema funcione.

Por isso, sejam todos bem-vindos, e, em nome do governo do Estado, re-
cebam um grande abraço e tenham a certeza de que o governo do Estado do 
Rio Grande do Sul enxerga o Procon como estratégico e que, portanto, vai fa-
zer um conjunto de alterações e de mudanças, inclusive para que ele possa estar 
cada vez mais forte junto com os municípios e com as regiões e também junto 
com os nossos consumidores. Bom trabalho a todos nós.

Com a palavra a Sra. Têmis Limberger, Procuradora de Justiça, Coorde-
nadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Con-
sumidor do MPE.

Têmis Limberger

Bom dia a todos e a todas. Vou saudar 
as autoridades da mesa na pessoa do Dr. 
Alexandre Gavronski, colega do Ministério 
Público Federal, e já passar de imediato às 
minhas observações. Por que este dia é tão 
importante para nós, esta celebração do Dia 
Mundial do Consumidor? Porque o Código 
de Defesa do Consumidor, há mais de 20 
anos, vem sendo importante instrumento 
de cidadania, e cidadania esta que está sen-
do construída dentro de um espaço demo-
crático de um país que se desenvolve, e nessa 
caminhada todos nós estamos aprendendo e 
crescendo.

Eu vejo essa caminhada no sentido po-
sitivo de quem acompanhou a edição da 
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nova Constituição, a edição do Código de Defesa do Consumidor e partici-
pou do primeiro encontro que discutiu o novo Código de Defesa do Consu-
midor aqui no Estado. Eu acho que todos nós viemos aprendendo, e o que eu 
posso citar de positivo? Posso citar essa ideia de união de todas as entidades que 
trabalham em prol da defesa do consumidor, isso nós viemos construindo de 
uns anos para cá. Porque antes cada entidade celebrava, no seu próprio even-
to, o Dia do Consumidor, e no que resultava? Resultava por vezes em eventos 
esvaziados, com pouco público. Então nós pensamos: bom, se todos nós esta-
mos empenhados na defesa do consumidor, nós temos que nos unir, e nesse 
trabalho nós viemos, todas as entidades, construindo. Então, isso é muito im-
portante, e este momento tem a ver com esse processo de caminhada, que é a 
caminhada de desenvolvimento do nosso povo brasileiro, da nossa cidadania. 
Por quê? Porque o que nos traz hoje aqui, e o que oportuniza este encontro, é 
justamente um compromisso de ajustamento. Vocês vejam a importância. Isso 
nasceu primeiro de uma ação civil pública proposta pelos Ministérios Públicos 
Estadual e Federal em virtude da abertura dos postos de atendimento.

Posteriormente, como a Anatel é uma Agência Federal, essa competência 
se deslocou para a Justiça Federal, e esta luta ganhou novos aliados, que vieram 
trazer novos elementos ao processo, e no ano passado foi celebrado um com-
promisso de ajustamento do qual o Dr. Ricardo de Oliveira Silva, representan-
te da companhia telefônica Oi/Brasil Telecom, foi o signatário pela empresa. 
Isto é muito importante, porque não foi uma sentença, por vezes ditada por 
um juiz, mas foi um acordo firmado no processo, isto é, as partes de uma for-
ma madura conseguiram evoluir para a solução de um conflito. Não foi uma 
decisão imposta; foi uma decisão construída e dessa construção resultou uma 
quantia que foi paga pela empresa, que serve e viabiliza hoje este importante 
espaço para discussão e informação, e informação numa área que hoje é chave, 
que é a área das telecomunicações, porque praticamente toda pessoa hoje, de-
pois de uma determinada idade, tem no mínimo um aparelho telefônico; cada 
vez mais o número de telefonia móvel cresce, e as pessoas necessitam do telefo-
ne não só para suas relações pessoais, mas para suas relações de trabalho, e isso 
tem a ver com o desenvolvimento do nosso país. Então, a área das telecomuni-
cações é uma chave em termos de desenvolvimento nacional; por isso a ques-
tão da comunicação entre as pessoas é algo que também desenvolve a todos. 
E no sentido de informação, a própria palavra informação já traz dentro de si 
a ideia de formação; então, todos nós precisamos nos formar. Quando nós in-
formamos nós formamos e formamos um espaço de crescimento de cidadania, 
por isso a importância deste encontro.

Bem, a questão, conforme já foi referido pelo Dr. Santini, o novo encon-
tro chama a ideia de efetivar conquistas. A efetivação é algo bem mais difícil de 
ser alcançada, porque, se já é uma luta a produção da lei, e nesse sentido nós 
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tivemos aí o Código de Defesa do Consumidor, mais difícil ainda é a efetivida-
de, fazer com que lá na ponta os direitos valham de fato, isto é, que os direitos 
do consumidor sejam respeitados, porque um nível de maturidade política de 
um país se mede pela adesão, pelo cumprimento das regras tanto por consumi-
dores, quanto por aqueles que prestam algum serviço público. Então, afetivi-
dade é uma palavra chave e o que se quer aqui, com mais de 50 municípios re-
presentados, e isso é extremamente importante, porque cada um de vocês está 
lá numa ponta de atendimento para receber o consumidor nos mais distantes 
rincões do nosso Estado. Vocês representam a ponta chave de atendimento e 
isso é extremamente importante, porque ali o consumidor pode ser ouvido e 
ouvido pessoalmente. Por isso hoje é um dia de celebração, um dia importan-
te; é importante, mas os outros 364 dias do ano também o são.

Creio que este encontro serve para renovar as energias de todos e ajudar 
nesse combate nos demais dias do ano. Por isso aqui a nossa mensagem e a nos-
sa preocupação principalmente com o setor de telecomunicações, ao qual se 
agregam, conforme foi dito, de 30 a 40 milhões de pessoas, e pessoas que por 
vezes podem adquirir um aparelho telefônico celular, mas que não têm nível 
de instrução adequado para entender por vezes as regras que estão contratan-
do. Por isso, quem detém um pouco mais de conhecimento, de formação, é 
peça chave para o fortalecimento dos direitos do consumidor. Então, minhas 
palavras são nesse sentido, para que nós consigamos dar um passo a mais, que 
sejamos mais do que os consumidores, que sejamos de fato cidadãos com seus 
direitos respeitados, porque eu acredito que essa seja a nossa caminhada como 
país que está consolidando o seu espaço democrático. Assim, quero dizer que o 
Ministério Público Estadual está muito feliz em participar deste evento e dese-
ja um bom trabalho a todos, não só no dia de hoje, mas principalmente quan-
do cada um de vocês voltar à sua cidade e tiver ali a difícil missão de fazer valer 
os direitos do consumidor. Muito obrigada.

Com a palavra o Sr. Antônio Fonseca, Subprocurador-Geral da Repú-
blica, Coordenador da 3.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, responsável pela área da defesa do consumidor e da ordem 
econômica.

Antônio Fonseca

Sr. Secretário Fabiano Pereira, meu colega Alexandre Gavronski, meu ami-
go Santini, minha colega Têmis, Procuradora de Justiça, em nome de quem 
saúdo os demais da mesa e em nome de uma mulher que é a primeira forne-
cedora na vida de um cidadão. Minhas senhoras, meus senhores, meus cole-
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gas em geral do Estado, da União, senho-
res representantes dos Procons. Hoje é o Dia 
do Consumidor, como sabemos. O que eu 
posso dizer por último é que consumo é so-
brevivência, consumo é sonho, consumo é 
vida; então, hoje é dia, e a vida é luta, a vida 
é felicidade, mas a vida não é só felicidade, 
e eu tenho que ficar sério quando lembro 
que 15 milhões, em torno de 15 milhões de 
brasileiros, não vão fazer a primeira refei-
ção hoje. Então, se nós falamos em consu-
mo e consumidor, temos que incluir todos 
e nos lembrarmos de todos. Pois bem, en-
quanto todos falavam, eu olhava para essa 
audiência, e via aqui toda a sociedade, mas 
se segmentamos essa sociedade, nós vemos o 
Estado, nós vemos as organizações, a socie-
dade organizada, nós vemos o mercado, nós 
vemos, portanto, os consumidores, que são os cidadãos de um modo geral. 
Então, quando eu disse que consumo é luta, é porque nós aqui estamos como 
parte de uma luta, uma luta por ver produtos, bens e serviços produzidos e dis-
tribuídos ou redistribuídos, e a gente sabe que essa questão de distribuir o que 
a sociedade produz é sempre uma luta, é sempre algo inacabado.

Os mecanismos adotados nessa luta são os mais diferentes possíveis. 
Quando nos referimos a um setor específico, no caso, telecomunicações, a 
presença do estado é forte, visto que nos setores regulados o serviço é prestado 
sob franquia do Estado, porque a Constituição diz que cabe à União explo-
rar direta ou indiretamente vários setores, incluindo telecomunicações. Então, 
a qualidade do serviço e a produção em tamanho suficiente para a demanda 
são sempre um desafio, produção não somente em qualidade, mas a preços, a 
preços razoáveis, a preços justos. Assim, o Dia do Consumidor também pode 
ser traduzido em um dia de luta: de um lado, o mercado, e nós sabemos que o 
mercado tem o seu instinto animal em buscar a produção e ser remunerado; o 
instinto animal não é necessariamente ruim, porque nós precisamos dos pro-
dutores exatamente para satisfazer as necessidades da sociedade; do outro lado, 
nós temos o Estado, e, como eu disse, nos setores regulados, o negócio tam-
bém é da União, o negócio também é do Estado. Então, quando nós lutamos 
por serviços regulados de melhor qualidade, em maior quantidade e a preços 
justos, nós estamos lutando também; a nossa relação de luta é também em res-
peito ao Estado. Quando nós falamos em telecomunicações, nós sabemos que 
elas representam um item fundamental; no paradigma da sociedade, a riqueza 
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não se desenvolve sem telecomunicações, como não se desenvolve sem energia 
elétrica. Então, hoje nós estamos lutando por melhores serviços de telecomu-
nicações e sabemos que boa parte dessa luta seria amenizada, talvez em 60%, se 
houvesse mais investimentos, porque não há mais investimentos. A quem cabe 
fazer investimentos? Cabe ao mercado, às operadoras habilitadas a produzirem 
o serviço; também cabe ao Estado, e nesse arranjo, no arranjo do mercado, no 
arranjo da regulação do serviço regulado, existe sempre alguém que não cum-
pre com a sua parte ou pelo menos não toma as escolhas, as decisões no tempo 
em que devia tomar e é por isso que nós estamos aqui, para lutar por melhores 
serviços, e é claro que a sociedade vai sempre viver nesse dilema de necessida-
des crescentes e recursos escassos.

Nunca vamos ter serviços em abundância; eu me refiro a serviços de educa-
ção, transporte, telecomunicações, serviços de saúde, etc. Então, eu lembro tudo 
isso para dizer que cada um tem a sua responsabilidade. Nós esperamos que o 
Estado cumpra melhor a sua responsabilidade, esperamos que o mercado, como 
produtor de serviços, cumpra com as suas responsabilidades, com o que está dito 
nos contratos, com a obrigação de investimentos, de prestação de serviços de 
qualidade, e infelizmente se tem uma visão que, no Brasil, lei, contrato, cumpre-
-se ou não se cumpre, vamos ver, talvez, aquele jeitinho brasileiro, e, infelizmen-
te, não ocorreu o que a gente esperava, ou seja, que as operadoras cumprissem 
os contratos com rigor, inspirados talvez em alguma jurisdição externa, outras 
jurisdições diferentes, não é. Parece-me que é mais fácil a gente apostar naquele 
jeitinho de dizer: “Não, não é bem assim, vamos esperar melhores condições”. 
Infelizmente, no Brasil, toda vez que se querem fazer grandes investimentos, é 
preciso que a elite política se arranje, se componha primeiro com o mercado, em 
função de que nós temos um defeito, um pressuposto no Estado, que é o proble-
ma do financiamento de campanha e por conta disso todas as decisões, as gran-
des decisões de investimentos, são deixadas para depois.

Não é a melhor maneira de se comemorar o Dia do Consumidor com es-
sas críticas, mas alguém tem que falar tudo para que não saiamos daqui com a 
ilusão de que está tudo bem. Portanto, eu vejo aqui um exército de lutadores. 
Nós já tivemos soldados, já tivemos soldados da borracha, porque não agora 
os soldados do consumo, do bom consumo, consumo razoável e equilibrado. 
Então é um dia para que conclamemos todos os segmentos a serem melhores, 
a trabalharem melhor, e nós só somos melhores fazendo as coisas que temos 
que fazer juntos. Eu dizia à minha colega Dra. Têmis, Procuradora de Justiça, 
que ainda hoje o Ministério Público Federal continua desejoso de se aproxi-
mar mais e mais do Ministério Público Estadual, para que possamos coordenar 
as ações e buscar maximizar os resultados em prol dos interesses da sociedade. 
Portanto, na lembrança de todos esses elementos que nos inspiram, que nos 
deixam às vezes indignados, nós esperamos que este encontro seja um encon-
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tro de confraternização, um encontro de luz e um encontro de uma visão mais 
clara sobre os direitos e as obrigações de todos os segmentos. Muito obrigado.

Convidamos todos para acompanhar o Hino Rio-Grandense.

Agradecemos a presença de todos os que compõem a mesa de abertura 
deste 2.º Simpósio dos Direitos dos Consumidores nas Telecomunicações e os 
convidamos para tomarem seus lugares na plateia, para acompanharmos, logo 
na sequência, o primeiro painel, que tem o título “Direito dos Consumidores 
de Telefonia Fixa e Móvel”.
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Painel 1

Direito dos consumidores de 
telefonia fixa e móvel

Da esquerda para a direita: Bruno de Carvalho Ramos, Alexandre Amaral 
Gavronski, Mariana Alves e Elen Souto.

Coordenador e debatedor:
Alexandre Amaral Gavronski (Procurador da República)

Expositores:
Bruno de Carvalho Ramos (Superintendente de Serviços Privados 
da ANATEL)
Mariana Alves (Advogada do IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor)
Elen Souto (Diretora Jurídica de Relações com o Consumidor da OI/
Brasil Telecom)
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SANTINI: A coordenação deste painel está a cargo de Alexandre Amaral Ga-
vronski, Procurador da República, titular do 12.º Ofício Cível da Procuradoria 

da República no Rio Grande do Sul, integrante do Núcleo de Defesa do Con-
sumidor e da Ordem Econômica, integrante do GT Telecomunicações do MPF, 
mestre em Direito das Relações Sociais, área de concentração dos Direitos Difu-
sos e Coletivos, da PUC São Paulo, professor da Escola Superior do Ministério 
Público da União e autor do livro Técnicas Extraprocessuais.

Convidamos para compor a mesa deste primeiro painel do Simpósio sobre 
o tema “Direito dos Consumidores de Telefonia Fixa e Móvel” os senhores ex-
positores Bruno de Carvalho Ramos, Superintendente de Serviços Privados da 
Anatel, e Mariana Alves, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor – IDEC, especialista em Direitos Difusos e Coletivos e responsável 
pelas ações judiciais de telecomunicações no IDEC, e Elen Souto, Diretora Ju-
rídica de Relações com os Consumidores da Oi/BrasilTelecom, Advogada pela 
Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro.

Passamos a palavra para a coordenação dos trabalhos ao senhor Procura-
dor da República Alexandre Amaral Gavronski.

ALEXANDRE: Eu já tinha feito a saudação inicial; então, até porque es-
tamos bastante atrasados, eu vou me permitir ser bastante breve, apenas para 
referir que o Dr. Bruno de Carvalho Ramos comparece no lugar do Dr. Rodri-
go Zerbone, Conselheiro Diretor da Anatel, que desde o primeiro momento 
mostrou compromisso com nosso evento, mas repartiu comigo um risco que 
eu agora preciso compartilhar com os senhores, porque ele me dizia que na 
quinta-feira a Anatel tem as suas reuniões de diretoria e havia o risco de que 
eles não pudessem alterar a data. Mas nós entendemos que era muito impor-
tante apostar na presença do diretor Rodrigo Zerbone aqui no evento, no pri-
meiro dia, e então mantivemos seu nome nessas circunstâncias; ele procurou 
alterar a data da reunião da diretoria da Anatel, mas isso não foi possível.

Então ele me pediu que fosse substituído pelo Dr. Bruno de Carvalho Ra-
mos, que é grande conhecedor, superintendente dos serviços privados e gran-
de conhecedor da regulamentação; na verdade, é o principal interlocutor do 
Ministério Público já há bastante tempo. Então, é um prazer tê-lo aqui conos-
co, Dr. Bruno. Certamente em termos de conhecimento, sem nenhum demé-
rito ao Dr. Rodrigo, que é o Diretor recém-empossado, Dr. Bruno até pode-
rá nos qualificar melhor na proposta de capacitação. A Dra. Mariana Alves é 
representante do IDEC. Vocês vão ver que em outro espaço teremos também 
a participação da Dra. Flávia Lefevre, como representante da Proteste, numa 
perspectiva bem clara do Ministério Público de integração com a sociedade ci-
vil organizada, especialmente com essas duas grandes associações de defesa do 
consumidor que já participaram do nosso I Simpósio. E aí os senhores devem 
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estar se perguntando: por que II Simpósio, se vocês não sabem do 1.º? É que 
o 1.º não foi feito com recursos como agora; então nós não pudemos viabilizar 
a vinda dos Procons como estamos fazendo desta feita, mas o I Simpósio foi 
realizado em setembro de 2010, aqui em Porto Alegre, também realizado pelo 
Ministério Público Federal. Tirou conclusões importantes e já desde aquele I 
Simpósio nós tivemos a presença da Anatel, naquela ocasião representada pelo 
Diretor-Presidente e por dois Superintendentes, do IDEC, da Proteste, que 
são parceiros do Ministério Público Federal nessa caminhada de efetivação 
dos direitos dos consumidores e representam aqui a sociedade civil organiza-
da, assim como a própria entidade organizadora do evento, o Fórum Estadual, 
e o Fórum Latino-Americano de Defesa dos Consumidores, do Dr. Santini. 
A Dra. Elen, que comparece em lugar do Dr. Eurico Teles Neto, que é o Vice-
-Presidente Jurídico da Oi, que nos acompanhava até pouco tempo e que des-
de a manhã já me advertia de que tinha um compromisso em São Paulo, com 
a diretoria da Oi e não poderia ficar além das 10 h. Eu já estava inclusive ner-
voso, porque ele ficou até as dez e meia; espero que não inviabilize sua parti-
cipação; a Dra. Elen o representa muitíssimo bem, porque, juntamente com 
o Dr. Ricardo Silva, foi uma das advogadas da Oi que participou diretamente 
da nossa negociação.

Então, esta mesa de abertura é uma mesa que reúne um grande conhe-
cedor da regulamentação da Anatel, Dr. Bruno Ramos, uma representante 
da sociedade civil, Dra. Mariana, muito qualificada, porque o IDEC tem 
um trabalho muito qualificado na área das telecomunicações, e a Dra. Elen, 
que é a Diretora Jurídica da Oi e acompanhou a negociação do nosso TAC e 
obviamente conhece bastante do assunto de que trataremos. Também é im-
portante que se diga que este painel, como os demais painéis todos, tem essa 
preocupação com a informação dos senhores e das senhoras. É ideia que nós 
utilizemos os recursos do compromisso de ajustamento de conduta para dar 
aos senhores informações que vão certamente qualificar, e muito, a defesa 
dos consumidores, mas não só informação: não desconhecemos que estamos 
aqui como atores desse processo; por conta disso, os painéis foram organi-
zados de modo a que cada expositor tenha 30 minutos de fala e nós possa-
mos depois ter um debate, inaugurado pelo Coordenador. Eu próprio atua-
rei como debatedor num primeiro momento, mas abriremos para perguntas 
também. Nós temos a contingência de que atrasamos mais do que era imagi-
nado: estamos começando às 10h45, ao invés de começarmos às 9h30, como 
previsto. Teremos aqui alguns problemas, mas acredito que podemos traba-
lhar com a perspectiva de desenvolver os trabalhos até a 1h da tarde, quando 
pretendemos – e aqui também me permito desde logo anunciar esta grande 
vitória – finalizar a assinatura de um outro compromisso de ajustamento de 
conduta, um compromisso na mesma linha da capital, mas que avança ainda 
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mais e que estende os mesmos direitos para a telefonia móvel, e foi para todo 
o Estado; nós assinaremos hoje.

Aqui já estão presentes: Dr. Rafael Miron, Dr. Osmar Veronese, Dra. Fer-
nanda Alves, Procuradores da República, respectivamente de Santa Maria, 
Santo Ângelo e Passo Fundo, que, agora observo, estão assinando o TAC, que 
já foi também assinado pelo Dr. Eurico antes de se retirar. Assim, nós teremos 
uma pequena solenidade, a 1h, de assinatura definitiva desse TAC, para então 
divulgarmos aos senhores que estamos reproduzindo a mesma disciplina que 
foi estabelecida para a capital e para todo Estado, avançando especialmente no 
que diz respeito à telefonia móvel e obtendo, além de uma qualificadíssima 
tutela do atendimento pessoal – inclusive vem se somar ao que a Anatel já fez 
com a Resolução 575, que também é um avanço nesse sentido, mas além disso 
alcançando mais dois milhões e 500 mil reais para a defesa do consumidor no 
Rio Grande do Sul. Dos dois milhões e 500mil do primeiro TAC, é importan-
te que se diga que um milhão de reais foi destinado para bens de instrumen-
talização de atuação dos Procons. Já começamos a utilizar esses recursos com a 
compra de veículos para o Procon estadual e o Procon municipal. Outro mi-
lhão de reais foi destinado ao fundo de direitos difusos e 500 mil para o custeio 
de dois simpósios. Este é o primeiro; teremos ainda 250 mil para realizarmos 
o simpósio do ano que vem.

Então é nesse contexto que começamos os trabalhos. Desejo o máximo 
proveito a todos. Aos expositores, peço que realmente nos atenhamos à pers-
pectiva de 30 minutos, para viabilizarmos depois um debate. Como debate-
dor, terei de 10 a 15 minutos e me comprometo a não utilizar mais que os 10 
minutos, para efetivamente oportunizarmos algumas perguntas.

Este nosso painel tem como foco os direitos dos consumidores de telefo-
nia fixa e móvel e vocês vão ver que na sequência teremos outro sobre consu-
midor de TV por assinatura de internet, e aí nós fechamos os dois painéis de 
informação. Depois dois painéis que abordam as grandes questões do Código 
de Defesa do Consumidor e os dilemas das telecomunicações, e por fim dois 
painéis que tratam do atendimento dos call centers, o quinto painel, e do aten-
dimento pessoal, o sexto painel. Dessa maneira, damos início aos nossos tra-
balhos. Passo então a palavra ao Dr. Bruno de Carvalho Ramos, para a sua ex-
posição.

Antes ainda, gostaria de referir que, dentro dessa lógica de informação e 
capacitação, nós providenciamos cópias de regulamentos bastante importantes 
da Anatel na área de telefonia fixa e móvel, o próprio TAC que estarão sendo 
distribuídas inclusive durante este painel. Então, os senhores receberão esse kit 
com a regulamentação e assim poderão acompanhar melhor todos os nossos 
trabalhos. A ideia é que os senhores, de posse dessas informações, realmente 
possam qualificar a defesa dos consumidores.
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Dr. Bruno, tudo OK? Bem, dando sequência então para aproveitarmos 
nosso tempo, enquanto resolvemos um problema técnico, quero dar para vo-
cês o meu testemunho como membro do Ministério Público Federal. É claro 
que há, entre todos nós, uma tendência a nos pautarmos basicamente, ou ex-
clusivamente no Código de Defesa do Consumidor, e é claro que ele é e sem-
pre será a nossa lei maior, mas a experiência que nós temos tido no Ministério 
Federal é que quando descobrimos a disciplina regulatória da Anatel e identifi-
camos, como vocês verão nas exposições e depois também na minha interven-
ção, que há avanços interessantes a serem observados. Percebemos que soman-
do o nosso conhecimento do Código de Defesa do Consumidor – e ele vai ser 
trabalhado bastante nesse simpósio, no terceiro e quarto painel – aos conheci-
mentos da regulação específica, reforçamos muito a argumentação e principal-
mente comprometemos a Agência com a nossa causa, quando essa é um em-
bate positivo que o Ministério Público tem com a Anatel; vez que outra nós 
provocamos a Agência na perspectiva do compromisso da Agência com a efeti-
vidade da sua própria regulamentação. Então, esse tipo de atuação só constrói, 
efetivamente qualifica, e muito, o nosso trabalho, porque afasta aquele argu-
mento da discussão sobre se é cabível isso ou não. Acredito que vocês se sur-
preenderão, como eu me surpreendi, identificando que temos uma disciplina 
em certa medida bastante boa, mas que infelizmente ainda não é efetiva. Daí a 
preocupação em nós darmos ao nosso simpósio o slogan: “Efetivando conquis-
tas”. O TAC é uma conquista, avanço regulatório são outras conquistas, mas 
nós precisamos efetivar isso, e para isso nós temos que ter conhecimento e po-
dermos fazer a cobrança. Quando os senhores, a partir inclusive deste evento, 
tiverem mais contato ainda com o gerente regional da Anatel, Dr. Bettoni, e 
invocarem junto a ele a regulamentação da Anatel, vai ser sempre um belo ar-
gumento de autoridade: “Olha, isto está na regulamentação da própria Agên-
cia”. Então vamos fazer isso de forma efetiva.

Dentro dessa perspectiva, posso agora passar a palavra para o Dr. Bruno.

Bruno de Carvalho Ramos

Obrigado, Alexandre. Conversei com Alexandre no voo ontem para cá so-
bre tentar mostrar para vocês alguns pontos importantes da regulamentação 
atual. É lógico que esses pontos não vão ser extensivos a todo regulamento, 
tanto do serviço móvel quanto do fixo. Eles têm uma série de dispositivos que, 
de alguma forma, deveriam ser de conhecimento de todos; assim, é quase im-
possível falar isso em 30 minutos.

Adicionalmente, fugi um pouco do tema fixo e móvel, e coloquei alguns 
tópicos de banda larga também, por ser uma situação em crescimento. Por 
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fim, tentei trazer alguma coisa para vocês do 
que nós pensamos para o futuro na Agência. 
Que quer dizer isso? Eu sempre digo que a 
Agência Nacional de Telecomunicações tem 
que fiscalizar o atual e planejar para onde 
vamos. O setor de Telecom, diferentemen-
te de outros setores de infraestrutura – por 
exemplo, setores de energia elétrica e estra-
das, tanto de fornecimento quanto de gera-
ção de energia – é um setor que muda muito 
rápido. Então, enquanto eu faço um regula-
mento de estradas ou de fornecimento e de 
geração de energia, que vai ter uma vida útil 
e um aprendizado que vai durar uma década 
para que eu possa entender o regulamento 
e aplicá-lo, em telecomunicações o ciclo de 
regulamentação, por causa da evolução tec-
nológica, é muito menor.

Então, cada vez mais eu preciso de alguma forma ser eficaz em publicar 
novos regulamentos que de alguma forma enfrentem os problemas que possam 
aparecer. Naturalmente, eu também preciso entender que isso vai ser sempre 
assim e talvez eu deva simplificar a regulamentação, tentando isolar a tecnolo-
gia, fazendo com que os regulamentos sejam por temas como o relacionamen-
to com a minha empresa, independentemente do serviço ou da tecnologia im-
plementados. Esse é o segundo ponto em que vou dividir minha apresentação, 
entre as situações atuais e o que se pensa para o futuro, para que as ferramentas 
presentes nos regulamentos sejam realmente aplicadas.

Quais são então os ofensores, os principais ofensores, tanto da telefonia 
móvel, quanto da fixa e da comunicação de dados. Esses aqui são dados da 
nossa assessoria de relações com os usuários. A Chefe da Assessoria de Relações 
com os Usuários está presente, como outras pessoas da Agência também. O 
Gerente do Escritório Regional aqui do Rio Grande do Sul, o nosso Superin-
tendente de Serviço de Televisão por assinatura também está presente, exata-
mente para que nós mostremos o que chega para nós, como nós nos relaciona-
mos com essa informação e o que fazemos para que isso seja minimizado. Na 
parte de telefonia fixa, nós temos cobrança, reparo e a solução com relação ao 
código de acesso.

Na sequência, apresentamos dados sobre cobrança, serviços de conexão 
em banda larga, atendimento e de cancelamento. O cancelamento foi mui-
to maior nos anos que antecederam a publicação da resolução que modificou 
o regulamento do serviço móvel em 2007, porque nós não tínhamos um dis-
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positivo especificamente com relação a isso. Se vocês forem ver a parte de co-
brança, ela continua sendo o principal ofensor, tanto na telefonia móvel quan-
to na fixa.

De alguma forma, vou mostrar o que está sendo feito, mas isso reflete 
inclusive a falta de conhecimento da pessoa sobre o que ela pode receber da 
empresa, tanto com relação à segunda via da conta, como questionar deter-
minadas inclusões na fatura. Um ponto que eu gosto de destacar é que a com-
plexidade é contrária à competição e a uma relação de consumo. É saudável, 
porque quanto mais complexa for a oferta do serviço, mais tende a uma re-
tenção do usuário ou a uma negativa dele na defesa dos seus direitos. Quanto 
mais complexos forem os planos de serviço, quanto mais complexa for a for-
ma de informação e quanto mais complexa for a capacidade dele de comparar 
as diversas ofertas.

Isso reflete no índice de cobrança. Se eu, por exemplo, não sei o que me 
está sendo cobrado, pode ser até que esteja correto no plano de serviço, mas 
ter a informação é um ponto crucial na minha insatisfação com relação àque-
le tipo de postura.

A Anatel vai fazer uma mudança radical na oferta de planos e serviços, 
tanto na telefonia móvel como na fixa. O objetivo é a simplificação dos pla-
nos de serviço, mas sem retirar a capacidade da iniciativa privada em prover 
serviços que as pessoas desejam. Isso não quer dizer que se tenha que enges-
sar a oferta de um determinado serviço. Como disse, as telecomunicações 
evoluem muito rápido em suas tecnologias. Hoje tenho comunicação de da-
dos, amanhã posso ter vídeo, depois posso fazer uma conexão com toda a 
minha família. Isso é importante para que as pessoas, de alguma forma, evo-
luam nessa relação de comunicação, entretanto sempre vai existir a comple-
xidade. Hoje, por exemplo, na parte móvel, em que eu tenho mais experiên-
cia, pois estou na Anatel há 15 anos, trabalhando sempre na parte móvel, 
nós temos em torno de 3.000 a 4.000 planos de serviços homologados, ou 
seja, é uma complexidade muito grande. Faz parte do modelo de negócio? 
Faz parte; entretanto, caso eu enxugue isso, vou ter 10 ou 20 planos efetiva-
mente oferecidos para a população. Essa é a ideia que nós temos, principal-
mente nesse ponto, para tentar diminuir a falta de informação, atacando di-
retamente um indicador de cobrança.

Na parte de banda larga, nós temos reparo, cobrança e instalação como 
os três maiores pontos de cobrança da população. Na parte de atendimento, 
temos o tempo máximo de call center de um minuto, a gravação da chamada 
é obrigatória, como é obrigatório que a empresa entregue para a pessoa a gra-
vação da chamada. Antes do atendimento por telefonista de um call center, é 
obrigatório que o usuário tenha um número de protocolo, para que ele possa 
rastrear aquele atendimento, mesmo que a chamada caia.
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Eu vou falar algumas coisas assim, bem diretas para vocês, o que acon-
tece mesmo. Às vezes o atendimento começa a ficar muito complexo e por 
alguma razão a chamada cai. É por isso que a Anatel colocou na regulamen-
tação que o número de protocolo é anterior ao atendimento. Se isso não está 
sendo feito, nós precisamos fiscalizar e mudar a conduta. O fornecimento 
de gravação tem que ser em até 10 dias, sem ônus para o usuário, devendo o 
protocolo ser informado no início do atendimento e enviado por mensagem 
de texto obrigatoriamente. Esses são alguns pontos que julguei importantes 
no regulamento.

Esta minha apresentação vai estar disponível. Vocês podem depois tam-
bém obter outras informações comigo ou com a chefe da Assessoria de Re-
lações com os Usuários, aqui presente. Quanto à cobrança, com relação ao 
serviço móvel, eu já mencionei o dispositivo da regulamentação. A regula-
mentação do serviço móvel, de 2007, no seu artigo 7.º, abrange a cobrança 
tanto do pós-pago quanto do pré-pago. O que é importante aqui? O docu-
mento de cobrança no pós tem que ser enviado até 5 dias antes do vencimen-
to. O relatório detalhado independe do plano de serviço e tem que ser rela-
tivo aos últimos 90 dias. Por que 90 dias? Porque 90 dias é uma tendência 
que a Anatel está utilizando como um intervalo de tempo adequado. Com 
relação às empresas ainda não é assim, mas a tendência é que a empresa pos-
sa cobrar valores somente até 90 dias. Nisso nós precisamos mudar o regula-
mento. O regulamento fala que a emissão é em até 90 dias, mas acima disso 
é possível entrar em acordo para a cobrança de valores anteriores. Como já 
disse, nossa tendência é de simplificação.
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O principal ponto agora na mudança dos regulamentos da Anatel vai ser 
a diminuição da complexidade da oferta de serviço. É um ponto que nós es-
tamos discutindo nos novos regulamentos de qualidade. Se vocês forem ver, 
nós temos inúmeras empresas que estão entrando no Brasil e que estão sen-
do de alguma forma induzidas pela Agência a fazerem comparação de valores. 
Hoje a comparação é importante no mercado. Você faz comparação de planos, 
comparação de valores, fazendo com que a ação da Anatel de promover a exis-
tência de múltiplos competidores numa área seja realmente um aspecto efeti-
vo para a pessoa.

Então, além do relacionamento com a empresa, ela vai saber o que ela 
oferece. Por R$ 10 ou R$ 20 reais menos, eu posso obter a mesma situação, o 
mesmo patamar, em outra empresa. Se vocês forem ver o regulamento, tanto 
do serviço fixo quanto do móvel, observarão que já se obriga as empresas a te-
rem no site um comparador.

Não sei se todo mundo sabia disso, mas nós acompanhamos, de uma for-
ma geral, o número de pessoas que utilizam esses comparadores; sabemos que 
ele ainda é muito pequeno. Então, o que isso traz de retorno à Agência? Esse 
dispositivo não foi eficaz no objetivo de trazer transparência aos planos e ser-
viços. O que é que nós devemos fazer então é modificar e diminuir a comple-
xidade. A contestação de débitos no pré-pago tem que ser feita em até 30 dias 
e nos pós-pago em até 90 dias, e os valores pagos indevidamente devem ser 
devolvidos em dobro, acrescidos de juros e correção monetária. No STFC é a 
mesma coisa: o mesmo documento de cobrança em até 5 dias antes do ven-
cimento e o documento de cobrança apresentado pela prestadora deve cor-
responder a 30 dias de prestação. O pagamento relativo ao serviço de valor 
adicionado que não decorra exclusivamente da prestação não implica o forne-
cimento do STFC. Isso quer dizer: primeiro, para que eu insira qualquer coisa 
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na minha conta, eu necessariamente tenho que formalizar para a empresa an-
tes; depois, se eu deixar de pagar um serviço que foi adicionado que não seja 
telecomunicações, eu não posso ter meu serviço de telecomunicações cortado. 
Então, é possível eu colocar alguma outra coisa na minha conta, mas o não 
pagamento desse valor adicional não implica o corte do serviço de telecomu-
nicações.

Agora, considerando o pouco tempo que me resta, vou tocar em alguns 
pontos mais importantes. Por exemplo, o assinante pré-pago pode fazer deta-
lhamento do serviço. O que quer dizer isso? Geralmente a gente não se pre-
ocupa muito com o pré-pago, porque a inadimplência é zero: eu pago antes 
e utilizo até acabarem os créditos. As pessoas têm o direito de verificar se os 
créditos delas foram debitados corretamente, exigindo um relatório. Não é 
uma conta. porque essa conta já foi paga; já foram retirados os impostos, pois, 
quando você compra o crédito, imediatamente a empresa recolhe os tributos, 
entretanto é obrigatório que a empresa forneça para a pessoa, sem custo, o de-
talhamento dessas chamadas.

A suspensão do serviço pode ser solicitada uma vez a cada 12 meses, sem 
ônus, com garantia de manutenção no código de acesso, e a rescisão do con-
trato pode ser solicitada a qualquer tempo, sem multa, exceto sem curso ou 
prazo de permanência no SMP. O que quer dizer isso, pessoal? Nós tínhamos 
antes da regulamentação do serviço móvel uma tendência de insistência de fi-
delização, que não tinha controle. Quem tem um pouco mais de tempo, an-
tes de 2007, passou por essa situação. Nós tínhamos em 2000, 2001, a ine-
xistência de prazos de carência de permanência. Depois – era uma tendência 
mundial e não apenas brasileira – as empresas começaram a tentar fidelizar o 
usuário. A fidelização do usuário é uma prática corrente em qualquer ativida-
de econômica. Por que eu tento fidelizar meu usuário? Porque ele é o fator de 
receita. Posso ser fidelizado por bons tratamentos, preço baixo, eu posso ofe-
recer alguma coisa para a fidelização, entretanto, a partir de 2005, a fideliza-
ção começou a fugir do controle. Eu tinha relações de consumo em que a pes-
soa ganhava alguma coisa para permanecer na empresa, só que a permanência 
na empresa gerava um ganho muito superior ao benefício que ela gerava. Por 
exemplo, eu dava um aparelho para a pessoa. Talvez no começo esse aparelho 
custasse R$ 2.000,00 ou R$ 3.000,00 com isso fazia sentido econômico a pes-
soa ficar dois anos na empresa. Com a evolução no setor de telecomunicações, 
o benefício que você dá para a pessoa ficou muito menor, o que fez com que a 
Anatel fixasse uma regra assim: você pode exigir no máximo a permanência de 
um ano, caso você dê alguma coisa para o cidadão. O atendimento de pedido 
de rescisão tem que ser feito em 24 horas a contar da solicitação, e o pedido de 
rescisão não pode ser retido sob a alegação de débito. Assim chegamos ao as-
sunto do cancelamento.
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Cancelamento é o terceiro item na pauta de problemas com serviço mó-
vel. Existe uma série de dispositivos no regulamento que abordam isso. Você 
liga para a empresa e recebe imediatamente o número do protocolo. Isso é uma 
segurança que você tem, que lhe dá o direito a obter a gravação. Se vocês forem 
ver, nós estamos fechando todas as formas de negativa de cancelamento. Por 
exemplo, a pessoa liga para o Procon e diz:

– Eu tentei fazer o cancelamento e não consegui.
– Tem o número de protocolo?
– Tenho.
– Quando é que o senhor ligou?
Com o número de protocolo, que dá exatamente a data, nós vamos entrar 

em contato com a empresa, que também tem o número de protocolo. Você vai 
ver o pedido, ver a hora e aplica o cancelamento caso a empresa não tenha feito.

Há um dispositivo para o caso de a empresa não ter esse número de pro-
tocolo e não tiver a gravação: o ônus da prova é dela. Se a empresa não tem a 
gravação, quem está certo é o usuário. Esse dispositivo é explícito na regula-
mentação. Então, simplifica muito a vida. Se a empresa diz que não conseguiu 
encontrar a gravação, terá que devolver aquele valor em dobro e será feito o 
cancelamento da linha.

Antes não havia o dispositivo que exigia da empresa o ônus da prova da-
quele cancelamento. Agora ela é obrigada a mostrar a gravação. Caso ela não 
mostre a gravação, o usuário tem a razão na relação de consumo.

Passemos à parte de permanência e desbloqueio. O prazo de permanên-
cia como relação é de 12 meses, e não existe o bloqueio da estação móvel 
para ida de uma para outra prestadora de serviço. Isso já foi pacificado. Hou-
ve grande discussão na Anatel, mas já temos uma súmula específica sobre o 
assunto.
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Para terminar essa parte dos problemas, a Anatel e o DPDC, em conjunto, 
construímos um manual com uma série de perguntas e respostas muito práti-
cas. Perguntas, eu destaquei duas, uma para o fixo e outra para o móvel:

1. A conta telefônica deve chegar ao consumidor quantos dias antes do 
vencimento?

2. Como deverá agir o consumidor que discorda de alguma cobrança de 
fatura. Aí o consumidor tem o direito de contestar os valores, pessoalmente ou 
por qualquer meio de comunicação à distância. Enquanto estiver em análise, a 
cobrança da fatura deverá ser suspensa imediatamente, exceto se o fornecedor 
indicar o instrumento por meio do qual o serviço foi contratado e comprovar 
que o valor é efetivamente o cobrado.

Essa cartilha vai ser extremamente útil para a relação de vocês com o con-
sumidor. Nós estamos trabalhando com o DPDC para o mais rápido possí-
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vel fecharmos essa cartilha e publicarmos, isso em conjunto. Para simplificar, 
abordamos o fixo, o móvel, a banda larga, e talvez a gente deva mudar alguma 
coisa na cartilha sobre a TV por assinatura. Não sei se vocês sabem, saiu uma 
resolução muito recente da Anatel modificando a prestação do serviço de TV 
por assinatura.

Hoje à tarde vocês terão uma apresentação específica com o Superinten-
dente da área de televisão por assinatura, novo serviço que nós chamamos de 
SEAC. Esse serviço vai ser uma revolução na prestação de serviços de TV paga. 
O Marconi, Superintendente, vai proferir essa palestra para vocês.

Passemos então às inovações nos parâmetros de qualidade. Vou passar ra-
pidamente por esse ponto. Nós temos hoje um regulamento de serviço que 
trata exatamente dos direitos das pessoas com relação à sua empresa, como eu 
me relaciono com a empresa, o que a empresa faz comigo, como ela me cobra, 
qual o plano de serviço dela. E há agora uma construção de um modelo sobre 
qualidade do serviço, porque, no Brasil, desde 97 e 98, nós tivemos um cres-
cimento enorme em telecomunicações. Esse crescimento, naturalmente, vem 
junto com uma construção de rede acelerada, que às vezes apresenta falhas de 
qualidade, tanto na cobertura do serviço móvel quanto na parte de conexão de 
voz, assim como na parte de atendimento.

A construção do regulamento de qualidade no ano passado veio exata-
mente para tentar tirar esse gap, esse buraco que nós tínhamos na evolução da 
qualidade. A Anatel publicou dois regulamentos específicos, tanto para a qua-
lidade do serviço móvel, quanto para a qualidade de banda larga. O que é ban-
da larga? Banda larga é aquele serviço contratado que define aspectos como: 
quanto é que ele me entrega; como ele me entrega; qual é o tempo que tem 
que demorar essa conexão de dados; no móvel, o que exatamente a empresa 
está me dando, se eu tenho direito, por exemplo, a ligar; essa mensagem que 
eu mando chega em quanto tempo. Todos esses parâmetros estão nos novos 
regulamentos da Anatel.

Os regulamentos foram aprovados pelas Resoluções 574 e 575 e vão en-
trar realmente em vigor a partir de outubro deste ano. Eles trazem uma mo-
dificação de conceito extremamente boa, que é a medida de satisfação do 
consumidor. Vão ser feitas pesquisas de satisfação, geração de um índex, com 
exatamente o que o usuário pensa com relação à empresa, e aquele índex será 
trabalhado. Já temos, por exemplo, em operação o IDA, que é o nosso Ín-
dice de Desempenho de Atendimento, que é publicado no site, mas nós va-
mos ter dois outros índex, que são o Índice Geral de Qualidade Operacional 
e o Índice de Qualidade Percebida pela Pessoa. Com base nesses índices, eu 
posso ranquear as empresas. Se a empresa é boa na parte de rede, se a empre-
sa é boa na parte de atendimento e se é boa na parte de qualidade percebida 
pela pessoa.
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A parte de qualidade percebida talvez seja o índex mais importante que 
nós vamos ter. Não importa investir em rede se meu usuário não percebe isso. 
É uma diferença enorme. Posso fazer um excelente atendimento, só que eu não 
faço rede. Então o usuário fala assim: o cara me trata muito bem, só que quan-
do vou na minha casa o serviço não funciona. Eu informo lá que o nível de 
minha satisfação é muito ruim, mesmo que eu tenha investido num call center 
e atenda ao decreto do SAC, que é o decreto do atendimento.

Esses três índeces que nós criamos no ano passado e vão entrar em vigor 
com toda a sua pujança a partir de outubro. Temos este ano para construir a 
metodologia de cálculo e a forma de indicação para a sociedade, e vocês vão ser 
talvez o elemento mais importante na divulgação e utilização desse ferramen-
tal a partir do momento em que as pessoas entendam que esses índeces podem 
ser utilizados na comparação e na escolha da sua empresa. Nós vamos movi-
mentar as empresas, para que a competição aumente a qualidade do serviço.

O que nós temos então em ações em andamento? Temos o fortalecimento 
da fiscalização da Anatel, como mostram esses índices, desde 2009, na parte 
de reclamações de atendimento do móvel e do fixo. Acontece que nós tivemos 
diminuição nas reclamações, tanto no atendimento pela máquina, que nós 
chamamos de URA, como na gravação. A gravação foi a única que subiu um 
pouco na qualidade da informação. Houve decréscimo na postura de atendi-
mento, no número de reclamações, e a central de atendimento também teve 
decréscimo, tanto no pós-pago como no pré-pago, ou seja, mesmo com o cres-
cimento da planta de 2009 para 2011, nós tivemos um crescimento de quase 
40% da planta do serviço móvel e tivemos uma diminuição no número de re-
clamações absolutas. Isso faz com que a Agência em conjunto, especificamente 
na área de fiscalização, que trabalha em conjunto com os escritórios regionais, 
tenha construído uma metodologia de fiscalização anual.

Nós temos dois tipos de fiscalização na Anatel, as anuais e periódicas, e 
as fiscalizações pontuais. Essas fiscalizações pontuais podem ser solicitadas por 
vocês. Nós recebemos indicações da sociedade organizada e montamos as fis-
calizações pontuais. Essa diminuição decorre da inclusão na fiscalização anual 
e periódica da Anatel de ações diretas de fiscalização com relação a atendimen-
to. Isso é um ponto importante e mostra claramente esse decréscimo.

Outro aspecto que nós estamos cuidando – e para isso existe um grupo 
na Anatel para o qual até já mandei a contribuição da minha área na semana 
passada – é da consolidação de todos os regulamentos desses quatro grandes 
serviços, o SEAC.

Falei da diminuição da complexidade. Falo da complexidade das empre-
sas, mas eu tenho que falar também da complexidade da regulamentação. A 
ideia da Anatel é a simplificação dos regulamentos de serviços, fazendo com 
que exista apenas um regulamento de atendimento e cobrança. As pessoas às 
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vezes não sabem se estão sendo atendidas por um serviço de comunicação mul-
timídia, um MMDS, DTH. A pessoa alega: a empresa vem aqui e me vende 
um combo, não é? Onde está a regulamentação desse combo, meu Deus do 
céu? A ideia é nós termos um único regulamento, que possibilite tanto a parte 
de atendimento quanto a oferta de serviços convergentes e a oferta de serviços 
de uma forma geral. É nosso plano que esse regulamento saia este ano.

Outra ação é a parte de reformulação do regulamento de SMP. Basicamen-
te, a grande mudança do regulamento incluirá a questão do pós-pago e do pré-
-pago; a ideia é que terminemos com essas categorias. A pessoa tem uma relação 
de comunicação com a empresa por um determinado plano de serviços, e esse 
plano de serviços não vai ser mais um plano de serviços guarda-chuva que existe 
hoje, em que a empresa faz uma série de promoções. A ideia é que ela tenha um 
plano de serviço específico. Ela pode mudar esse plano, por ser específico, mas 
vai ser claramente determinado para a população, para que ela possa fazer com-
paração de planos de serviço. Esse é o principal objetivo da mudança. Esperamos 
que essa proposta de mudança saia este ano também.

Então, no site da Anatel, nós temos os planos de serviços, entretanto nós 
temos os planos de serviços com preços homologados e os preços praticados 
muito mais baixos. A ideia é que nós acabemos com isso e que nós tenhamos 
os planos efetivamente oferecidos e que, aí sim, mediante um trabalho estatís-
tico da Anatel e a oferta dessa base de dados para todas as entidades que quei-
ram fazer a comparação, elas possam oferecer à população a comparação entre 
as diversas ofertas, e por STFC seria também a unificação da unidade de ta-
rifação, entre os serviços em que hoje nós temos diferenças; é aquele negócio 
dos 30 segundos para o início, de 6 em 6 segundos; a ideia é que se padronize.
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Se vocês forem ver, basicamente nós estamos trabalhando com a sim-
plificação de oferta. Quando eu já trabalho em melhoria de qualidade, au-
mento de competição, uma série de editais que a Anatel publica com rela-
ção à oferta de serviços por meio de radiofrequência, o trabalho técnico da 
Anatel, com relação à fiscalização, tudo isso é um pouco solitário; vocês não 
enxergam isso, porque esse é o nosso trabalho diário, nosso trabalho de for-
miguinha, que nós fazemos para que o setor de telecomunicações evolua. É 
pelo menos o papel da Agência. O que aparece é basicamente como eu me 
relaciono com a empresa. Então, nesse ponto é que nós vamos tentar mu-
dar. Então o mote da modificação para os próximos anos, para os próximos 
um ou dois anos, é simplificar a oferta de serviços, trazendo a possibilidade 
de comparação e nesse caso estimulando a competição e o trabalho de vo-
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cês, para que as pessoas saibam quais são os direitos unificados delas, tanto 
na oferta de fixo, junto com móvel, junto com a banda larga, e junto com a 
TV por assinatura, que são a tendência dos quatro maiores serviços ofereci-
dos para a população brasileira.

Eu me coloco à disposição de vocês para outras informações. A Anatel par-
ticipa que nós ficamos muito orgulhosos de estarmos presentes aqui. De novo 
vou agradecer ao Alexandre esse ponto. Ele falou sobre o conselheiro Zerbone, 
mas eu deixei para o final: o Rodrigo Zerbone é o conselheiro da Anatel, Pre-
sidente do nosso Comitê de Defesa dos Usuários; ele pediu para desculpá-lo; 
há muito tempo ele colocou na sua agenda a participação neste evento. Assim, 
ele pediu para explicar a vocês que hoje a reunião do Conselho vai aprovar 
uma série de regulamentos que são muito importantes para a modificação da 
prestação de serviço no Brasil. O que podemos dizer para vocês é que estamos 
sempre à disposição para trocarmos ideias e de alguma forma evoluirmos no 
conhecimento da prestação desse serviço. Muito obrigado.

Este texto é resultado da degravação da palestra e foi revisado por pro-
fi ssional habilitado, mas não pelo autor, pelo que se solicita a tolerância 
do leitor com eventual difi culdade de compreensão, que poderá ser su-
prida com o áudio da própria palestra, disponibilizado na mídia digital.

ALEXANDRE: Obrigado, Bruno. Passamos a palavra à Dra. Mariana. 
Para não perdermos tempo, deixamos os questionamentos para o final. Já re-
cebi uma questão; outras podem vir por escrito. A ideia é abrir, para depois da 
minha provocação como debatedor, umas três perguntas feitas oralmente, mas 
quem quiser fazer algum registro por escrito, fique à vontade. Dra. Mariana, 
por favor.

Mariana Alves

Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite do Ministério Público 
Federal pela participação do IDEC neste evento, tão importante, diante des-
sa plateia repleta de pessoas que formam a linha de frente de atendimento aos 
consumidores, que recebem as reclamações dos consumidores frustrados. É 
muito importante essa troca de informação, esse aprendizado, e eu também 
me coloco à disposição depois para eventuais contatos e dúvidas que não te-
nham sido resolvidas durante a minha explanação.

Já antecipo que muito da parte da minha apresentação, em que trato da 
legislação aplicada, já foi adiantado pelo Dr. Bruno. É onde vou conseguir agi-
lizar minha apresentação para colaborar com o andamento do evento.
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Sou advogada do IDEC, e hoje vim falar 
sobre o cenário da telefonia fixa e móvel. Vou 
falar sobre o panorama bem rapidinho, sobre 
a legislação aplicável e sobre direitos e garan-
tias dos consumidores. Agradeço ao Ricar-
do, que hoje de manhã me ajudou bastante 
com minha apresentação, porque ela estava 
completamente desconfigurada, já que traba-
lhei no BR Office e aqui o computador é do 
Office. Ele me ajudou pra caramba. Muito 
obrigada, Ricardo. Vou te dando uns toques 
para você continuar me ajudando.

Primeiramente, gostaria de começar fa-
lando um pouquinho sobre o IDEC, que 
é uma associação civil formada por consu-
midores, pessoas físicas. O IDEC completa 
este ano 25 anos de existência. A missão do 
IDEC é promover a educação, a conscienti-
zação, a participação na defesa do consumidor e a ética nas relações de consu-
mo, com total independência política e econômica, e o IDEC se orgulha mui-
to de ter essa independência, que faz com que a gente consiga atuar de maneira 
mais eficaz na defesa do consumidor. A meta-missão do IDEC é contribuir 
para que o cidadão tenha acesso aos bens e serviços essenciais para o desenvol-
vimento social, o consumo sustentável, a saúde do planeta e a consolidação da 
democracia na sociedade brasileira.
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O trabalho que o IDEC realiza é direcionado à informação e à orienta-
ção do consumidor, realizando pesquisas e estudos, sendo que essas pesquisas 
o IDEC faz como se fosse o consumidor. Ele vai até o mercado como se fosse 
um consumidor, escolhe alguns produtos, e laboratórios contratados e creden-
ciados avaliam a qualidade desses produtos; depois passamos essa informação 
do resultado da pesquisa aos consumidores.

Também atuamos em representação em fóruns técnicos e políticos, em 
campanhas políticas também e atualmente estamos trabalhando fortemente 
com campanhas por meio de redes sociais, o que é uma inovação. Então, o 
IDEC acompanhou essa mudança da tecnologia e o acesso à informação.

Por fim, nós também promovemos diversas ações judiciais, sendo que de 
alguns anos para cá a postura do IDEC é só mover ações civis públicas, já que 
temos essa legitimidade. Movemos ações civis públicas, e não só para os nossos 
associados. Temos várias vitórias e algumas ações ainda em andamento, inclu-
sive na área de telecomunicações. Um dos temas prioritários do IDEC são as 
telecomunicações. Atuamos fortemente nesse assunto, como também em ou-
tros temas, como saúde, alimentos e energia elétrica, entre outros, e alguns te-
mas que são transversais a esses temas prioritários, como consumo sustentável, 
a regulamentação e participação social nos processos de regulação e responsa-
bilidade social empresarial, que trabalham em conjunto com os temas priori-
tários do IDEC.

Agora passo a falar sobre telefonia fixa. Primeiro falo sobre telefonia fixa, 
e depois entro na parte de telefonia móvel.

O cenário da telefonia fixa no país – eu peguei esses dados dos sites da Te-
lecom e da Anatel – mostra que a telefonia fixa, ao longo dos anos, tem dimi-
nuído muito; isso decorre do aumento do serviço de telefonia móvel celular. 
Muitas pessoas optam por ter um celular pré-pago, em que ela pode receber 
ligações, e acabam não tendo telefonia fixa em casa, justamente por conta da 
assinatura básica, que é cobrada também, o que, dependendo da situação fi-
nanceira, inviabiliza que o consumidor tenha telefonia fixa.

No próximo slide, falo de acessos em serviços de telefonia fixa. É que esses 
serviços são instalados, sendo colocados à disposição do usuário inclusive os 
terminais de uso público, que é o TUPI, conhecidos como orelhões.

Mais à frente, vou falar sobre uma pesquisa que o IDEC fez em relação aos 
orelhões. É uma área sensível dessa discussão, porque vem diminuindo mui-
to o número de orelhões ao longo dos anos. A regulamentação tem retroagido 
um pouco, diminuindo muito, justamente por conta da telefonia móvel celu-
lar pré-paga. Então, teve esse contrapeso, mas isso foi um ponto negativo, por-
que o consumidor de baixa renda se utiliza dessa telefonia, de orelhões.

O cenário da telefonia fixa no país mostra desigualdade regional. É claro 
que a desigualdade do país não ocorre somente na área de telecomunicações; 
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muito pelo contrário, é uma realidade social que o país vive, mas a maior con-
centração de telefonia fixa se encontra nas regiões Sul, Sudeste e também no 
Distrito Federal, enquanto que nos Estados do Norte e do Nordeste são bem 
reduzidas. É para isso também que o plano geral de metas de universalização 
está aí, para poder ampliar o número de telefones fixos no Norte e Nordeste.

Agora falo um pouco sobre a universalização do serviço. A definição de 
universalização para a lei geral de telecomunicações é esta: obrigações de uni-
versalização são as que objetivam possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou 
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instituição de interesse público a serviço de telecomunicações, independente 
da sua localização e condição socioeconômica. Essa universalização tem que 
estar aliada à modicidade tarifária, para que possa atingir a população mais ca-
rente.

Um entrave à universalização é a questão da assinatura básica. Com rela-
ção à assinatura básica, o posicionamento do IDEC é que ela não deveria exis-
tir, porque se trata de um serviço essencial em que o consumidor deveria pa-
gar somente o que ele consumiu, o que realmente utilizou em minutos. Agora, 
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isso não é possível. Existe um cálculo do reajuste de telefonia que considera o 
fator X que ele reduz, ou melhor, o fator X – corrija-me se estiver errado, Dr. 
Bruno – distribui esses ganhos de eficiência com o consumidor para que se re-
duza a tarifa da assinatura básica.

Além disso, como plano de universalização, existe o AIS, que é o acesso 
individual de classe especial; é como se fosse uma tarifa social de energia elé-
trica, em que o consumidor de baixa renda, que é aquele consumidor que esti-
ver cadastrado no cadastro único do Governo Federal, terá direito a um valor 
reduzido da assinatura básica; esse valor corresponde a quatorze reais. O posi-
cionamento do IDEC em relação ao AIS é que ele não é muito efetivo, porque 
uma pessoa de baixa renda não tem quatorze reais para pagar na telefonia fixa, 
e ela acaba optando por ter um telefone pré-pago, em que ela põe oito reais, 
dez reais de crédito e só recebe ligação. Ela acaba não podendo fazer ligações 
por conta desse valor.

Ainda sobre a questão da universalização, a Anatel tem duas consultas pú-
blicas abertas, com prazos bem próximos agora para seu fim, que tratam sobre 
a questão da universalização, inclusive na área rural. São duas consultas que 
estão abertas.

Agora vou falar sobre as reclamações, o alto número de reclamações sobre 
os serviços de telecomunicações em geral.

Esses números que mostro aqui sobre 24% das demandas são de todos os 
atendimentos que não foram fundamentados, de qualquer tipo de atendimen-
to na área de telecomunicações, não só de telefonia fixa e celular, como tam-
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bém de TV por assinatura e Internet banda larga. O número de reclamações 
somou 24% das demandas de novembro de 2009 a outubro de 2011, já 31%, 
quase 32%, referem-se às reclamações fundamentadas na área de telecomuni-
cações.

As principais reclamações em relação às telecomunicações foram de apa-
relho celular, telefonia celular, telefonia fixa, Internet e TV por assinatura. 
Desses números que mostrei há pouco, 26% do total das demandas são de te-
lefonia fixa e 14% das reclamações fundamentadas também são sobre telefo-
nia fixa, e as reclamações mais comuns da telefonia fixa no SINDEC, que é o 
Cadastro Nacional de Reclamações, são problemas de cobrança, serviço não 
fornecido ou não concluído, problemas de contrato e recusa injustificada em 
prestar o serviço, e, além disso, problemas com o SAC; todo mundo que pas-
sa pelo atendimento de serviço ao consumidor sabe que muito do decreto de 
2008 não é cumprido.

Agora vou falar um pouco sobre legislação, o marco legal, de que o Dr. 
Bruno já falou bastante, sobre a evolução das normas da Anatel e da conver-
gência dela em alguns aspectos com o Código de Defesa do Consumidor. Mui-
to embora a boa intenção de facilitação do consumidor, de convergência com 
o Código de Defesa do Consumidor, é preciso que fique claro que o Código 
de Defesa do Consumidor por si só já bastaria. Mas as empresas não respeita-
ram, não respeitam. Essa questão de devolução em dobro, por exemplo, não 
era respeitada; só depois de uma regulamentação própria da Anatel é que esse 
direito, que já era previsto desde a promulgação do Código de Defesa do Con-
sumidor, começou a ser reconhecido pelas empresas de telefonia fixa e celular.

As leis aplicáveis às telecomunicações são a lei geral de telecomunicações, 
Lei 9.422, de 1997, e o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações (Re-
solução 73, de 1998). Especificamente para telefonia fixa, existe a Resolução 
426, de 2005, que é o regulamento de serviço de telefone fixo comutado. Já 
passou por uma consulta o novo regulamento, mas ainda está aguardando 
aprovação da Agência. O plano geral de metas de qualidade, que é a Resolução 
341, de 2003, também passou por uma consulta e aguarda aprovação da Agên-
cia. Também o Decreto 7.512, de 2011, que é o que trata das metas gerais de 
universalização, já está na terceira fase e o Regulamento Geral de Portabilida-
de, que é a Resolução 460, de 2007, também é aplicável à telefonia móvel ce-
lular. A lei geral de telecomunicações trata do regime jurídico e da prestação 
de serviços de telecomunicações.

O artigo 63 estabelece que, quanto ao regime jurídico de sua prestação, os 
serviços de telecomunicações classificam-se em públicos e privados. No caso 
da telefonia fixa, o regime público e o privado atuam conjuntamente.

Os serviços de telecomunicações explorados no regime público são aque-
les pelos quais a União se compromete: existência, universalização e continui-
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dade, e também existe a obrigação de se submeter ao princípio da modicida-
de tarifária e reversibilidade dos bens indispensáveis à prestação de serviços. 
Quando for pelo regime público, essa é a regra. Quando for pelo regime pri-
vado, o serviço de telecomunicações não está sujeito às obrigações de universa-
lização e continuidade, e também o preço é livre, não havendo a obrigação do 
cumprimento do princípio da modicidade tarifária.

Em relação às metas de universalização, há previsão, conforme o Decreto 
7.512, de que nas localidades com mais de 300 habitantes a empresa de tele-
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comunicações daquela área deve oferecer acessos individuais, atendendo à so-
licitação de um prazo máximo de 7 dias. Já nas áreas rurais, o prazo e as me-
tas de abrangência e demais condições devem ser definidos com regulamento 
próprio, que está em consulta pública agora. Em localidades com mais de 100 
habitantes, as empresas devem dispor de pelo menos um orelhão instalado em 
local acessível 24 horas por dia.

Quanto à densidade de orelhões por habitante, é de 4 para cada 1.000 ha-
bitantes. É o que prevê esse plano geral de metas de universalização III; o pla-
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no anterior, o número II, previa um número maior de orelhões. Foi um retro-
cesso, porque deveriam ter mantido, pois 6 para cada mil já era pouco. Muitas 
pessoas ainda continuam utilizando orelhão, porque só possuem aquele celular 
para receber chamada.

Em 2009, o IDEC fez uma pesquisa sobre orelhões. Essa pesquisa vai ser 
repetida agora em 2012. Ela foi feita para analisar o cumprimento da Resolu-
ção 459, de 2007, e o cumprimento das metas de universalização. Por meio 
dessa pesquisa foi constatado que 50% dos orelhões não estavam em bom es-
tado e 50% desses orelhões induziam o consumidor o usar um determinado 
código de operadora; além disso, 70% não tinham informações de como o 
consumidor poderia fazer uma reclamação por meio daquele orelhão. A ideia 
é que o IDEC renove essa pesquisa este ano.

Agora, dentro dos direitos e das garantias do consumidor, passo a falar so-
bre o direito à informação. O direito à informação é um pilar do direito do 
consumidor, sendo previsto no art. 6, III, do CDC. É um direito que foi in-
corporado nas resoluções de telefonia fixa pela Anatel. Não farei a leitura dos 
artigos, porque vou disponibilizar essa versão da apresentação; aliás, já está dis-
ponível com o pessoal da organização.

Comentário do Dr. Alexandre: Realmente, nós sabemos que uma das 
dificuldades é o acesso ao direito à informação; então, já adianto para vo-
cês que nos debates a Dra. Mariana, se quiser, já pode responder. Confor-
me esse inciso X do art. 11, é direito do usuário o prévio conhecimento das 
condições de contratação, prestação e suspensão dos serviços. Isso é fun-
damental e nós temos que trabalhar isso na hora da contratação, ou seja, 
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quando a pessoa está contratando, ela tem de ter acesso a essa informação 
previamente. Olha que interessante o inciso XXIII, de receber cópia do 
contrato de prestação de serviços, bem como do plano de serviço contra-
tado sem qualquer ônus, independente de qualquer situação; será que isso 
acontece? Vamos pensar um pouco sobre isso, mas é fundamental que nós 
olhemos um pouco para a regulamentação. Então, ter o direito de receber 
a cópia, será que isso funciona? Vamos conversar sobre isso nos debates. 
Obrigado, Mariana.
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Esses artigos que foram lidos pelo Dr. Alexandre já são previstos no Códi-
go de Defesa do Consumidor, que inclusive ressalta que, se o consumidor não 
receber o contrato com antecedência, ele não está obrigado a cumprir as suas 
disposições. Então, isso já era uma previsão existente no Código de Defesa do 
Consumidor; a Anatel acabou indo na mesma linha.

Em relação aos direitos e às garantias do consumidor, também é muito 
importante a questão da publicidade enganosa. É muito comum que o con-
sumidor seja envolvido por uma publicidade parcialmente falsa, que o induza 



| 73 |

a erro na aquisição de um serviço. Então é importante que esse tipo de prá-
tica seja abolido pelas empresas de telecomunicações e que, se o consumidor 
se deparar com uma situação dessas, que, como eu disse, não é tão incomum 
assim, formule uma reclamação junto aos Procons e também às Delegacias de 
Defesa do Consumidor, para que as empresas sejam inibidas de continuar com 
essa prática.

Em relação à qualidade, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 20, 
prevê que o serviço tem que ser prestado com qualidade; também a Resolução 
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426, de 2005, que trata da telefonia fixa, prevê que o usuário tem o direito de 
receber um serviço adequado, na forma prevista na regulamentação. Então, 
esse é um direito do consumidor e dever da prestadora de serviço.

Em relação à interrupção dos serviços, já se falou na apresentação anterior 
um pouco sobre isso, por isso vou me adiantar um pouco aqui, porque meu 
tempo já está escasso e eu ainda tenho a parte de telefonia móvel. Sobre a par-
te de interrupção de serviços, eu só queria dizer que o consumidor tem que ser 
notificado previamente dessa interrupção, e isso também é uma prática que 
não ocorre muito. É que em relação ao reparo nas instalações de telefonia fixa, 
no caso de usuário residencial, a empresa tem um prazo de 24 horas para re-
solver a questão; se passar de 24 horas, não pode exceder 48 horas, e no caso 
de usuários comerciais o prazo é de 8 horas, não podendo exceder 24 horas.

Com respeito à fidelização na telefonia fixa, ela não é permitida atual-
mente, nem no plano básico nem nos planos alternativos e também quando 
for oferecida em combo. Existe uma proposta de alteração do regulamento 
pela Anatel do serviço de telefonia fixa que ainda não foi aprovada; ela auto-
riza a fidelização nos planos alternativos sem a necessidade de anuência prévia 
do consumidor para a alteração dos planos; isso seria também um retrocesso, 
porque o consumidor precisa, no caso da telefonia fixa, de um serviço essen-
cial. Se quisesse sair do contrato, ele poderia, sem ter que pagar uma multa. 
Agora, havendo fidelização, ele teria que pagar multa e se estiver previsto em 
contrato, também.

Agora, sobre portabilidade, isso se aplica tanto à telefonia móvel como 
à fixa. As regras de portabilidade são previstas na Resolução 460, de 2007, e 
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de telefone fixo para fixo é permitida dentro do mesmo município, enquanto 
com relação ao móvel, dentro do mesmo DDD, é um pouco mais amplo, não 
havendo limite de vezes para portar. É possível a cobrança dessa portabilidade, 
mas se for dentro da mesma operadora não é permitida. Também o consumi-
dor pode, dentro da mesma operadora, mudar a sua tecnologia. Mas ele não 
é obrigado a adquirir o novo produto para ter acesso a essa tecnologia; isso é 
uma opção do consumidor.

No procedimento de portabilidade, quem é responsável por fazê-la é aque-
la prestadora para a qual o consumidor pretende migrar. Podem ser cobrados 
até R$ 4,00 e o período para a transição da portabilidade é de 2 horas, não po-
dendo ultrapassar 24 horas; caso ultrapasse esse prazo, é importante que o con-
sumidor formule uma reclamação também junto à Anatel, para que esta tenha 
conhecimento do não cumprimento da regra.

Quanto à venda casada, todos sabem que é uma prática abusiva de acor-
do com o Código de Defesa do Consumidor, mas na telefonia fixa existe uma 
prática que é comum: quando é vendido, é vinculado para a contratação da 
banda larga a aquisição de um serviço de voz; essa é uma prática abusiva coi-
bida; não pode ser vinculada; tem que ser separada; essa prática precisa ser de-
nunciada pelo consumidor.

Com respeito às cobranças, o consumidor deve ser informado por meio 
da sua fatura; essa fatura tem que vir com cinco dias de antecedência, e no 
caso de o consumidor fazer alguma contestação, essa cobrança pode ser sus-
pensa, caso em que o consumidor pode pagar só o valor incontroverso, até 
que a operadora decida sobre aquele valor contestado; o consumidor só pode 
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ser inserido no cadastro de maus pagadores após o encerramento do con-
trato; se ele ficou mais de 90 dias sem pagar, poderá ser colocado no cadas-
tro de inadimplentes, mas assim que ele fizer o pagamento, seu nome deve 
ser retirado.

Passemos para a telefonia móvel, sobre a qual vou falar brevemente, por-
que muitas coisas se aplicam da telefonia fixa ao móvel. A telefonia móvel tem 
crescido muito no país, o que é do conhecimento de todos. Já há cerca de 250 
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milhões de linhas ativas no país. As classes D e E têm 42% da telefonia móvel; 
é aquela linha que só recebe. As reclamações mais comuns na telefonia celular 
dizem respeito a problemas de cobrança, problemas de garantia, serviços 
não fornecidos e não concluídos e problemas de contrato, além de vício de 
qualidade. No IDEC, telecomunicações é o quarto serviço mais reclamado, e 
o mais comum é o problema de sinal, muito corriqueiro ultimamente; é o sinal 
que não pega, e esse é um problema que deve ser resolvido pelas empresas de 
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telecom, porque teve um grande boom, que ela deve acompanhar para prestar 
um serviço de qualidade ao consumidor.

Em relação ao marco legal, as disposições específicas da telefonia móvel es-
tão na Resolução 477, de 2007, que trata especificamente do serviço móvel, e 
também no regulamento de gestão da qualidade da prestação de serviço móvel 
pessoal, que é a Resolução 575, de 2011. Essa resolução ainda está em fase de 
aplicabilidade e muitos dos seus dispositivos só vão entrar em vigor em maio 
deste ano. Então, essa parte de qualidade de sinal está prevista, mas é para en-



| 79 |

trar em vigor em maio. O direito à informação, como já havia dito antes, é re-
conhecido pela Anatel no seu regulamento também de telefonia móvel celular; 
é a questão da prática, da parte do direito à informação.

Comentário do Dr. Alexandre: O art.22 do regulamento do serviço móvel 
pessoal diz: “Antes do início da prestação de serviços, a prestadora deve fornecer 
ao usuário todas as informações necessárias ao correto uso do serviço, incluindo 
cópia do contrato de prestação, cópia do plano de serviço da opção do usuário”, 
e por aí vai. Então, esse tipo de dispositivo me parece merecer nossa atenção.
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Atentem, então, ao art. 22 do regulamento do serviço móvel pessoal; é 
muito importante que nós tenhamos a consciência dessa especificação, porque 
o direito à informação está no CDC, mas a Anatel discrimina esse direito, dei-
xando bem claro: cópia do contrato de prestação, cópia do plano de serviço, e 
a gente sabe que isso não é feito. Vamos. Desculpe, Mariana.

Falo agora sobre a questão da publicidade enganosa. Gostaria de citar ape-
nas um exemplo, do Procon de São Paulo: consumidores de baixa renda foram 
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abordados com a oferta de chips gratuitos, mas eles receberam contas para pa-
gamento. Na verdade, não se tratava de chip de pré-pago, mas sim de pós-pa-
go, sendo uma reclamação que envolvia três grandes empresas de telefonia que 
demonstram a prática de publicidade enganosa.

Em relação à qualidade do serviço, o art. 10 estabelece que a empresa deve 
prestar serviço adequado, na forma prevista na regulamentação. Há também 
o Código de Defesa do Consumidor; no art. 20, ele também trata da qualida-
de do serviço.

Falta falar da fidelização. A fidelização na telefonia móvel é permitida 
desde que se ofereça algum benefício ao consumidor; esse benefício pode ser 
em relação à aquisição de um aparelho, ou a algum desconto em conta. É 
importante que fique claro que essa fidelização é uma opção do consumidor, 
e não uma obrigação, uma imposição; se o consumidor não quiser nenhum 
desses benefícios, ele não vai ser obrigado a se fidelizar por um ano no con-
trato.

Sobre o desbloqueio, o Dr. Bruno já falou, então eu vou pular.
Sobre a venda casada, é igual à telefonia fixa. Em relação à inadimplência 

dos consumidores de telefonia móvel, os prazos para o corte são mais curtos do 
que para a telefonia fixa, e isso porque a resolução é um pouco mais recente do 
que a resolução de telefonia fixa. As regras de cadastro de inadimplência são as 
mesmas, e quando o consumidor fizer o pagamento da dívida, deve sair o seu 
nome do cadastro, e ele não pode ser cobrado para ter o restabelecimento do 
serviço. Ele pode contestar os débitos, e a empresa de telecomunicações tem 
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prazo para dar um retorno sobre se concorda com aquela contestação ou não; 
o consumidor pode pagar só o valor incontroverso, sendo prevista a devolução 
em dobro no caso de cobrança indevida.

O contrato de telefonia móvel celular é um contrato de adesão, devendo 
conter a descrição dos serviços, as multas e sanções previstas para o consumi-
dor, ser entregue com antecedência para o consumidor, sob pena de não cum-
primento pelo consumidor das suas disposições.
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Por fim, por fim mesmo, há uma pesquisa que o IDEC fez em julho do 
ano passado sobre contratos de pré-pago; nessa pesquisa foi constatado que a 
Vivo não tinha contrato para a prestação de serviço pré-pago. Olha que absur-
do! E foram constatadas várias cláusulas abusivas nos contratos de pré-pago. 
Vou dar dois exemplos:

Um é da Claro, que diz numa de suas cláusulas que o assinante tem co-
nhecimento de que os serviços eventualmente podem ser afetados ou tempora-
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riamente interrompidos, não sendo a Claro responsável pelas eventuais falhas, 
atraso ou interrupção na prestação de serviço, ou seja, é uma cláusula abusiva, 
porque atenua a responsabilidade do fornecedor; ela é, obviamente, responsá-
vel, porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade 
solidária.

Outro exemplo é da Oi, em que a cláusula diz que a Oi se reserva o direi-
to de alterar as condições contratuais, procedendo para tanto ao registro das 
respectivas alterações do contrato no Cartório de Registro de Títulos e Docu-
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mentos, sendo aplicáveis automaticamente ao contrato. Então, ela permite al-
teração unilateral pelo fornecedor, o que é considerado uma cláusula abusiva 
e nula de pleno direito.

Já estou acabando. Só queria deixar claro em relação ao penúltimo slide. É 
sobre a questão da essencialidade do aparelho celular. O DPDC, em junho de 
2010, fez uma nota técnica falando da essencialidade tanto do serviço de tele-
fonia móvel como do aparelho, sendo considerado essencial que, se apresen-
tar algum defeito, o consumidor poderia fazer a troca imediata; ele se valeria 
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do art. 18, parágrafo 3.º; então, seriam imediatas aquelas alternativas do pa-
rágrafo 1.º, que seriam a substituição; enfim, seria imediato. A ABINEE, que 
é a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, entrou na Justiça 
e conseguiu uma liminar para suspender isso. E a ABINEE também fez uma 
proposta de acordo, mas essa proposta não foi bem-vista pelo sistema, porque 
o consumidor compra um aparelho, e se ele apresentar defeito, ele tem sete 
dias para trocar na loja; se não ele tem que procurar a assistência técnica. En-
tão não foi aceita essa proposta.
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Por fim, meu último slide é sobre assistência técnica, muito precária aqui 
no Brasil. O IDEC fez uma pesquisa também sobre isso, e mostra que em vá-
rios Estados existem algumas marcas de celular que não têm assistência técnica 
para o consumidor se socorrer. Olha que absurdo! Vou dar alguns exemplos: 
em Minas Gerais, a Nokia tem só dois para todo o Estado, a Sony Ericson tem 
um, a Motorola tem um, a LG tem três e a Samsung, 43. Então é muito es-
casso isso, e o consumidor acaba sendo totalmente prejudicado. Então, se for 
considerado um serviço essencial, isso para o consumidor vai ser muito bem-
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-vindo, porque celular todo mundo tem, usa o tempo todo; o dia que a gente 
esquece o celular, fica desesperado.

Enfim, gente, eu terminei. Queria agradecer a paciência de vocês. Descul-
pem a correria na minha apresentação. Queria parabenizar essa plateia, porque 
achei lindo vocês cantando o hino do Rio Grande do Sul. Gente, fiquei emo-
cionada e com inveja, porque no meu Estado ninguém sabe cantar. Inclusive, 
vou entrar na internet agora para aprender o hino do meu Estado. Foi lindo!

ALEXANDRE: Passo então a palavra para a Dra. Elen, advogada da Oi. 
Por favor, Doutora.

Elen Souto

Após as explanações, eu gostaria de di-
zer que a empresa está aqui, no novo mar-
co de seu posicionamento no mercado, bus-
cando a qualidade. A empresa, como o Dr. 
Eurico Teles bem esclareceu, está espalha-
da por todo o Brasil, em locais próximos à 
grande população, mas também em alguns 
confins do Brasil, o que dificulta nossa atua-
ção, mas, enfim, a empresa está buscando 
essa aproximação com os órgãos de defesa 
do consumidor, está se reposicionando no 
mercado. Na verdade, ela entende que pre-
cisa evoluir. Estamos juntos para isso e so-
mos todos alertados pelos órgãos de defesa 
do consumidor a cada dia com relação a es-
ses aspectos. 

A empresa tem trabalhado bastante, 
conta com o apoio de todos e está aberta 
a ouvir e trabalhar todas as colocações vindas dos Procons, que são os nossos 
grandes aliados no dia a dia para buscar e manter a qualidade para o consu-
midor.

A minha tarefa aqui será árdua, porque estou representando a única ope-
radora de telecomunicações presente  no evento; assim, espero poder esclarecer 
o que for necessário. Estou à disposição. Levo daqui todos os aspectos aponta-
dos como contrários ao consumidor e que precisem de alguma evolução. Cer-
tamente a empresa irá debater internamente e buscar a melhoria da qualidade. 
Obrigada.
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ALEXANDRE: Dra. Elen Souto, muito obrigado, inclusive, por ter sido 
tão breve e facilitar nosso debate. Assim vamos ter mais oportunidades de de-
bater. Eu tenho a missão de, como debatedor, levantar algumas questões. Nós 
já temos aqui cerca de 10 perguntas da plateia. Primeiro, eu faço alguns ques-
tionamentos mais estruturais e depois passo para esses, específicos. Vamos, in-
clusive, em respeito à fome de todos que já começa a aparecer, respeitar rigida-
mente o horário de 1h. À 1h estaremos encerrando nossos trabalhos.

Bem, como eu referi para vocês, parece-me fundamental nós atentarmos 
para a previsão de direitos, que são bastante importantes na nossa atuação do 
dia a dia e que, às vezes, por falta de informação, acabamos não assegurando 
sua efetividade. Imagino que muitos de vocês, especialmente ouvindo a expo-
sição do Dr. Bruno, tenham ficado com um misto de estupefação e indigna-
ção: mas se há todos esses direitos, por que isso não é efetivado?

Eu tenho 12 anos de MPF, e desde que cheguei ao Rio Grande do Sul, vol-
tando à terra, algumas pessoas me questionam. O Dr. Fabiano Pereira se sur-
preendeu que eu cantasse o hino. Eu também sou gaúcho e acho que o nosso 
TAC é efetivamente uma bela façanha para se mostrar a toda terra. Mas, vol-
tando ao Estado em 2008, voltei a ter atribuições voltadas ao consumidor, es-
pecificamente na área de telecomunicações. Tive como primeira missão ler a 
regulamentação toda, e me deparei com essa situação: direitos bastante especi-
ficados mas que na prática nós sabemos que não são cumpridos. E me parece 
que esse é um dos propósitos deste evento.

Sabemos, por exemplo, que no direito à informação a regulamentação é 
explícita, e aí eu ressalto as vantagens da telefonia, aliás da regulamentação 
específica da Anatel. A regulamentação é específica ao dizer que o consumi-
dor tem direito a cópia do contrato, e a cópia do plano do serviço de opção 
do usuário, isso como direito à informação, tanto na telefonia fixa como na 
móvel.

Sobre acesso ao conteúdo da gravação, o Bruno mencionou a existência de 
disciplina disso, tanto no decreto do SAC como na regulamentação da Ana-
tel. É explícito o direito de acesso ao conteúdo da gravação. Eu até vou pedir 
que se alguém conhece algum consumidor que teve acesso ao conteúdo da gra-
vação, levante a mão, porque eu não conheço ninguém literalmente: ó, 1, 2, 
3, de quais prestadoras? Claro, quem mais, da Tim, Oi, Tim e Claro e a Net. 
Acesso ao conteúdo de gravação. Ótimo, estamos evoluindo. É importante 
que se diga, Dra. Elen, vamos descobrir o que está acontecendo em relação ao 
acesso ao conteúdo da gravação da Oi. Ah, teve? Acho que entendi mal.

Mas atentemos para isso. No primeiro Simpósio, nós identificamos a ne-
cessidade de assegurar a efetividade de alguns direitos que induzem à efetivida-
de dos demais. Se nós batalhamos pelos direitos da informação, por exemplo, 
a que tenha a cópia do contrato e tenha a cópia dos planos de serviços, então 
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nós temos menos problemas com cobranças depois. Já aproveito, Bruno, para 
te antecipar uma pergunta sobre a informação, sobre o detalhamento das pro-
moções. Isso é um problema também um pouco delicado: a mistura entre pla-
no e promoção. Até que ponto fica claro para a pessoa, para o consumidor, que 
aquela promoção vale por um período específico. Isso é um ponto bastante im-
portante, porque no nosso primeiro Simpósio ficou muito clara a importância 
de apostar nesses direitos que asseguram a efetividade dos outros. Formação é 
um. Acesso ao conteúdo da gravação é outro.

Particularmente, o Ministério Público Federal há bastante tempo aposta 
nesse direito e por conta disso expedimos no grupo de trabalho de telecomu-
nicações uma recomendação justamente para que se alterasse a fraseologia, de 
modo a que, ao invés de “para sua segurança essa ligação está sendo gravada”, 
“essa ligação está sendo gravada e caso necessário dela poderá ser fornecido có-
pia”. Essa foi uma recomendação do Ministério Público Federal que foi aco-
lhida pela Agência, que então alterou a fraseologia.

A partir dali nós pretendemos que todos os consumidores saibam que têm 
direito ao acesso ao conteúdo da gravação. Fico então feliz de saber que co-
meça a se efetivar. Acho que ainda é pouca a efetividade desse direito e a nos-
sa percepção é de que, quanto mais efetivo, mais qualificado vai ser o atendi-
mento no call center, menos inverdades serão propostas para a contratação de 
serviços ou para a resolução de questões. Inclusive, aproveito para dizer a vocês 
que, como nós temos no TAC a disponibilidade de recursos para compra de 
equipamentos, eu já disse ao Cristiano que eu não descartarei a possibilidade 
de nós comprarmos gravadores, para começarmos a fazer gravações de ligações 
dos consumidores para as empresas, justamente para mostrar o que acontece 
nos call centers. Acho que é caso de pensarmos.

Sobre atendimento pessoal, nós temos um tópico específico para falar. En-
tão eu não vou me aprofundar muito nisso, mas ressalto que a Resolução 575 
da Anatel, que já foi referida aqui, alterou o regulamento do serviço móvel pes-
soal para prever que todos os setores de relacionamento, bem como os de aten-
dimento e/ou venda próprios, devem atender os requisitos de qualidade defi-
nidos pelo regime geral de qualidade, e aquele setor de atendimento e venda 
que for próprio será também um setor de relacionamento. Então, sempre que 
a empresa tiver um setor de venda próprio, ali tem que ser também um setor 
de atendimento. É o art. 96 da nova disciplina do regulamento móvel pessoal. 
Até me permito ler: “O setor de atendimento e/ou venda pertencente à própria 
prestadora tem as mesmas obrigações de um setor de relacionamento”.

Setor de relacionamento é justamente esse que viabiliza as reclamações e 
fornece um comprovante. Aí entra um grande avanço do nosso compromisso 
de ajustamento de conduta, de que vamos falar no quinto painel, sobre a pos-
sibilidade de ter acesso. Aliás, é dever no caso da Oi. A Oi se obrigou nesse sen-
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tido no compromisso. Esperamos que as outras também venham a oferecer o 
comprovante desse atendimento, até porque a disciplina agora do serviço mó-
vel pessoal prevê, no § 4.º do art. 96 do regulamento: “O setor de atendimento 
e/ou venda de terceiros que efetue ativação de estação móvel deve encaminhar 
também à prestadora pedidos de rescisão do contrato de prestação apresenta-
dos pelos usuários, fornecendo comprovante de recebimento”.

Então, quando alguém vai pedir uma rescisão no atendimento, existe a 
possibilidade de ter o seu formulário de atendimento. Tudo isso para reforçar a 
importância do atendimento pessoal. Nós vamos ter um painel específico so-
bre isso e eu não vou me estender, mas é fundamental ter essa ideia de que, no 
setor de atendimento, ele só funciona se se assegura o formulário, ou seja, se a 
pessoa sai com um comprovante do que pediu. É a mesma lógica do conteúdo 
do acesso à gravação. Por isso nós temos que batalhar para a efetividade tanto 
do acesso ao conteúdo da gravação, como do comprovante do atendimento. 
Por nosso compromisso, a Oi já se obrigou a assegurar esse comprovante de 
atendimento em relação a todos os serviços. A regulamentação fala nesse com-
provante de atendimento em relação à rescisão.

Contestação de débitos. Como esse é um ponto muito importante, vou 
me permitir ler, já que não foi destacada a redação do dispositivo pelas expo-
sições anteriores. Reza o art. 68 do regulamento do serviço móvel pessoal: “O 
usuário pode questionar os débitos contra ele lançados mediante contestação 
dirigida à prestadora. § 1.º: “A contestação de débitos pode ser apresentada 
pessoalmente pelo usuário, ou por seu representante legal, na forma escrita 
ou verbal, podendo valer-se de qualquer meio de comunicação à distância”. 
Olhem que interessante a sequência: a resposta às contestações de débito será 
obrigatoriamente por escrito, como reza o § 4.º do art. 68 da resolução do ser-
viço móvel pessoal: “A resposta às contestações de débito será obrigatoriamen-
te por escrito, a menos que o usuário opte expressamente por outro meio”.

Então vocês, que eu imagino que se deparam com frequência com pro-
blemas relacionados à contestação de débitos, vejam a importância desse dis-
positivo. Depois que o usuário faz a contestação, a prestadora é obrigada a, na 
sequência, emitir uma conta excluindo aqueles débitos contestados, imediata-
mente, para apurar aqueles débitos, e se entende que o consumidor realmente 
deve aquilo, ela tem a obrigação de dar a resposta por escrito.

Então, vejam bem, são disposições que estão na regulamentação, e como 
é que se trabalha a efetividade disso? Acho que esse é o grande questionamen-
to, direito à informação. Nós temos, então, a obrigatoriedade de fornecimento 
de cópia de contrato e de plano de serviços. O direito ao acesso do conteúdo 
da gravação é explícito. Quanto ao direito ao atendimento pessoal, no regula-
mento existe; no nosso compromisso de ajustamento de conduta está bastante 
detalhado. Temos que efetivá-lo. O direito de rescisão, também se deve chamar 
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a atenção a esse direito. O mesmo regulamento deixa bastante clara a possibili-
dade de rescisão da contratação. O art. 23 reza que o Contrato de Prestação do 
SMP pode ser rescindido. Olhem que interessante: desde que eu me deparei 
com esse dispositivo, eu o acho fantástico, especialmente para aqueles consu-
midores que tentam fazer a rescisão por telefone e a ligação cai. Diz o § 5.º do 
art. 23 do regulamento do serviço móvel pessoal: “A prestadora deve permitir 
que o pedido de rescisão pelo usuário do contrato do SMP possa ser feito, de 
forma segura, por meio dos Setores de Relacionamento, dos Centros de Aten-
dimento, por correspondência registrada, por mensagem de texto a partir da 
Estação Móvel, pela internet e por quaisquer outros meios por ela definidos”.

Esse é o meu entendimento. Vou pedir ao Bruno que se manifeste um 
pouco sobre isso, mas há sim o direito de que se viabilize na página de Internet 
da prestadora a possibilidade de rescisão, e aí vem, na sequência, a explicação: 
“Quando o pedido de rescisão for feito pela internet, a prestadora deve assegu-
rar, por meio de espaço reservado em sua página na internet, com fácil acesso, 
a impressão da cópia dessa solicitação, acompanhada de data, hora e respectivo 
número de protocolo sequencial, bem como o recebimento de extrato da soli-
citação por meio de mensagem de correio eletrônico”.

Quando eu li esse dispositivo, realmente percebi que alguma coisa estava 
errada. Se a regulamentação é tão detalhada ao prever um direito tão emanci-
patório para o consumidor que, diante de um incômodo recurso à prestado-
ra, resolve rescindir e já não quer nem ir no setor de relacionamento, não quer 
mais ligar, quer entrar na página, fazer a sua rescisão, ter impressa a rescisão 
e dar por encerrada a relação a partir daquele momento, está aqui no regula-
mento, e a efetividade?

Essa inquietude é que vem me movendo desde que voltei a Porto Alegre 
e assumi a atribuição de defesa dos consumidores, vem me movendo a buscar 
integração com a Anatel, a buscar informação adequada. Nós estamos agora 
neste evento mostrando para vocês esses dispositivos. Agora todos os Procons 
sabem da obrigatoriedade da cópia, da obrigatoriedade do acesso ao conteúdo 
da gravação, da possibilidade de rescisão.

Como assegurar a efetividade disso? É esse o questionamento que lanço 
aos demais integrantes da mesa: como nós trabalhamos a efetividade, como 
nós poderemos conseguir quebrar essa lógica de uma disciplina legislativa elo-
giadíssima? Ninguém tem dúvida que o Código de Defesa do Consumidor é 
uma lei bastante avançada, uma regulação que no meu entender é boa, tem 
dispositivos como esses que acabei de referir, mas não se efetiva. É o questio-
namento que como debatedor lanço aos três debatedores da mesa. Já adianto 
para vocês minha resposta: incluí vocês, nós; todos nós temos que somar num 
processo de compromisso com essa efetividade, e o primeiro passo para ela é 
a informação, mas o segundo é o compromisso com ela; a partir do momento 
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em que vocês se apropriam da informação da regulamentação da Anatel, vocês 
cobram da Agência, como nós temos feito. O Ministério Público Federal tem 
feito esse trabalho com a Agência e a Agência vem procurando, em certa me-
dida, responder. No nosso entender poderia ser mais rápido, mas entendemos 
que a Agência também tem as suas dificuldades de agir.

Nós temos que pensar em efetividade; por isso o meu questionamento 
como debatedor é: como assegurar a efetividade desses direitos levantados 
aqui?

Passo a fazer a leitura das perguntas: o Délcio, de Vacaria, questiona as-
sim: Orelhões X Cartilhas. Sugestão: colocar como matéria escolar no senti-
do de preservar os equipamentos, que constantemente são danificados, preços 
dos cartões fixados, abusividade na cobrança, preços exorbitantes, preços fixa-
dos nos cartões. Peço que a Dra. Elen fale sobre isso, pois acredito que a Oi 
tenha muita dificuldade com a depredação dos orelhões. Como você sabe, a 
Oi é a concessionária do serviço de telefonia fixa; então ela é que tem a obri-
gação com a universalização, com o cumprimento das regras de universaliza-
ção mencionadas pela Dra. Mariana. Nós sabemos que há um problema grave 
com relação à depredação de orelhões. Então, se a senhora quiser, poderá fazer 
alguma menção a isso. O Délcio também pergunta sobre o preço dos cartões 
fixados, entendendo haver abuso. Não entendi, Délcio, qual é a abusividade; 
se você quiser, qual é a abusividade? Sim, entendi a questão, interessante; eu 
confesso que não sei a resposta. Estou curioso para ouvir o Dr. Bruno e a Dra. 
Elen; se puderem ajudar. Pelo jeito, há diferença: o mesmo cartão com crédi-
tos pode ter preços diferentes em lugares diferentes, é isso? Entendi, perfeito, 
entendi. Délcio, muito obrigado. Vamos deixar essa pergunta para ser esclare-
cida pelos expositores. Vou falar das outras agora.

O Luís Esteves, de Rio Grande, dirige a pergunta para a Dra. Mariana so-
bre a oferta de chips gratuitos oferecidos ao consumidor nos telefones públicos. 
Se essa oferta é legal. Luís, eu prefiro que você fale, faça a pergunta verbalmen-
te. Não estou conseguindo entender. A sua letra é clara. Eu é que não estou 
entendendo. Você me perdoe.

Luís no microfone: algumas polêmicas surgiram no município de Rio 
Grande, onde a gente fez a apreensão de alguns produtos; pessoas estavam re-
clamando dessa oferta de produtos, que não funcionavam, e continuam lá, e a 
gente continua com esse problema se multiplicando, havendo cada mais ven-
dedores nas vias públicas. As pessoas sendo lesadas porque o serviço é presta-
do às vezes 2 ou 3 vezes e acaba; aí não há para quem reclamar. Assim quero 
saber de que maneira nós podemos começar a agir, porque a gente trabalha na 
Secretaria da Fazenda junto com o Procon. Como nós vamos começar a agir 
em relação a isso e qual a base legal para nós começarmos a combater esse tipo 
de serviço?
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Perfeito, entendido; muito obrigado.
Eu combinaria com os expositores que as perguntas na verdade podem ser 

respondidas por todos, na medida do interesse ou da proximidade de alguns 
itens.

O Vladimir Maia, de Canoas, pergunta: de quem é a responsabilidade da 
portabilidade não cumprida, da operadora de origem ou da do destino? Essa é 
fácil para o Dr. Bruno responder; ele responde com facilidade depois.

A Rejane Maria Ludwig, da AGAPAN – Associação Gaúcha de Proteção 
ao Ambiente Natural. Olha que maravilha! Defensores do meio ambiente aqui 
discutindo conosco a defesa do consumidor e também o que está sendo fei-
to para garantir o direito dos consumidores à informação, referente aos riscos 
da saúde, das radiações eletromagnéticas inerentes ao uso da telefonia móvel e 
da internet sem fio, wireless. Muito interessante! Discute-se muito, inclusive o 
Apel me fazia pergunta sobre essas restrições para a instalação de antenas e o 
risco à saúde. Se tivéssemos mais informações sobre isso, talvez o assunto fos-
se menos polêmico. Talvez falte informação sobre essa questão e até a resposta 
que dei a ele foi justamente nesse sentido. É fundamental pensarmos na lógica 
da conscientização dos possíveis danos para realmente prevenir os riscos e evi-
tar os exageros. Então, ótima pergunta também.

Outro Délcio aqui, o Délcio lá de Vacaria, pergunta: informações ou 
outras atividades, contato por via telefônica, pela concessionária, muitas vezes 
não esclarecem com clareza o motivo da ligação, deixando o cliente apreensivo. 
Acho, Délcio, que essa aqui é muito específica: é o problema dos contatos que 
são feitos. Eu até então estenderia esta pergunta para aquela dos contatos que são 
feitos do nada; o cliente não queria uma ligação, de repente a empresa faz o con-
tato, possivelmente no intuito de oferecer serviços, e acaba deixando o cliente 
apreensivo; é isso mais ou menos? Não? Fale por favor, Délcio: “Venceu dia 16, 
não sei o que, que houve um equívoco, não sei o que, que vai voltar para mim o 
novo bloqueto, que não sei que, por telefone, por telefone eu não, eu gosto des-
sas coisas por escrito, porque esse negócio de conversa por telefone, quem é que 
disse quem é que falou, que o número de protocolo, nada disso ela informou eu 
disse, minha filha, inclusive amanhã eu vou estar num Simpósio participando 
lá em Porto Alegre e vou comunicar isso. Se para mim se torna difícil, imagina 
para outras pessoas menos esclarecidas, as pessoas do interior, como vai enten-
der aquela moça com sotaque rápido e rasteiro? Sai falando, está no tema dela. 
Eu posso falar com você sobre aviação, porque eu sou aviador; alguém entende 
de avião aqui? Aí fica difícil: ela fala porque está todo dia ali, ela dá o recado na-
quele brrrrr, aí pega o cara, eu estou lá no meio da rua, como é que é? É para eu 
pagar, porque que eu não vou pagar, é de brinde, não é que foi um equívoco... 
Informação por telefone não dá. Ela tem que mandar por escrito, porque quan-
do fui contratar o serviço, eu assinei lá; não foi por telefone; eu quero uma linha, 
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tal e tal, assim, vou pagar e eu sou bonito, não foi assim que foi feito. Aproveito 
o ensejo para cumprimentar o IDEC. Parabéns, IDEC, porque pela primeira vez 
veio aqui a sua entidade de defesa do consumidor. Nós somos muito acanhados 
aqui no Rio Grande do Sul, apesar de o Santini se esforçar muito aqui em Por-
to Alegre. Mas no interior nós estamos mortos, porque a lei nunca foi cumpri-
da para ajudar financeiramente em nada até hoje, e assim mesmo nós estamos 
aguentando há 23 anos. Muito obrigado.

A Luciana Salé, lá do Procon municipal de Garibaldi, da nossa serra italia-
na: o prazo para portabilidade também vale para os não concessionários? Aqui 
eu acho que é importante esclarecer, e talvez o Bruno possa fazer esse esclare-
cimento. Eu me permito dar uma prévia: concessionária é só a Oi na telefonia 
fixa; é o único serviço, pelo menos se eu não estiver equivocado, que é sujeito 
à concessão; os demais são sujeitos à autorização. Na verdade, acho que a ideia 
da Luciana é perguntar se esse prazo de portabilidade vale para todos os outros 
serviços. Acho que você está colocando para telefone, internet e TV por assi-
natura, é isso? Legal, Luciana. Então está bom.

O Armando Severo, do Procon de Taquara: quando do atraso da fatura, 
os juros advindos serão ressarcidos ao consumidor, mesmo que a operadora 
alegue que o erro seja devido ao atraso por parte de terceirizada? Por exemplo, 
entrega feita pelos Correios? É possível contestar a cobrança? Quem deverá res-
sarcir? Ótima pergunta. Tanto o Dr. Bruno quanto a Dra. Elen podem respon-
der isso. Quando o atraso não é culpa do consumidor e também não é culpa da 
prestadora, mas dos Correios, mas atrasou, como é que fica isso?

A Jasmine, de Lajeado: nos problemas relacionados à venda, a venda pró-
pria e o ponto de venda são considerados iguais. É questão fundamental que 
a Resolução 575 veio a esclarecer em boa parte. Quando o posto de venda for 
próprio, aquilo ali é como se fosse um setor de relacionamento, mas aí vem a 
questão: e quando for terceirizado? Então fica a pergunta para o Dr. Bruno: 
Quando esse posto de venda for terceirizado, como é que se trabalha a solução 
na perspectiva do atendimento? É isso, Jasmine?

É isso, perfeito. Ressalto de novo que no nosso compromisso – e é por 
isso que esse compromisso é realmente uma façanha a ser mostrada, se não a 
toda terra, pelo menos ao restante do país – isso fica equacionado, porque a 
Oi se obrigou, nesse pacto conosco, nesse acordo, a assegurar o atendimento 
nos postos terceirizados; então, os Correios, por exemplo, terão um formulário 
padronizado onde o consumidor apresenta essa solicitação, fica com a cópia 
daquele comprovante, daquele formulário, e aí os Correios têm a obrigação de 
reportar isso à Oi no seu sistema, mas o comprovante sai dos Correios. Aliás, o 
consumidor sai dos Correios com o comprovante do atendimento que pediu.

A Lucimara, de Ijuí: a Anatel tem aplicado multas às operadoras de tele-
comunicações por infringência às normas que regulamentam a prestação de 
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serviços? Qual o destino do valor dessas multas? É oportuno dizer aqui que na 
2.ª, 3.ª e 4.ª feiras, estivemos reunidos em Brasília, sob a liderança do Dr. An-
tônio Fonseca, no nosso encontro anual dos colegas que atuam na defesa do 
consumidor, e a questão da efetividade das multas da Anatel entrou como ab-
soluta prioridade do Ministério Público Federal. Já antecipei isso ao Dr. Ro-
drigo Zerbone, Conselheiro Diretor que não pôde estar aqui conosco, e digo 
a vocês que essa é uma preocupação grande do MPF. O Dr. Bettoni, inclusive, 
no I Simpósio, apresentou os números, e o Tribunal de Contas também já fez 
o levantamento. Corrijam-me se eu estiver errado, mas parece que – e atenção, 
porque o dado é impactante – desde a sua criação, a Anatel já aplicou 10 bi-
lhões de reais em multas, só que, infelizmente, 5% apenas disso foi pago, ape-
nas 500 milhões, e 500 milhões não é tão pouco, mas 5% em não sei quantos 
anos... Acho que isso pode ser objeto da sua exposição, se o senhor quiser, Dr. 
Bettoni.

Amanhã nós teremos uma exposição especificamente sobre atendimen-
to de SACs, onde ocorre uma fiscalização importante da Anatel. Nós estamos 
acompanhando essa fiscalização. Queremos assegurar a efetividade dela e das 
multas que serão aplicadas, e o Dr. Bettoni falará sobre isso amanhã. Então ele 
pode falar sobre a efetividade das multas também.

Da região do Alto Uruguai vem a Eliane Tasca, Diretora do Procon de 
Erechim. A região do Alto Uruguai tem em torno de 50 municípios, de base 
agrícola. Nem chegamos a discutir a qualidade. Queremos acesso aos serviços 
de telecomunicações. Como garantir se a Anatel prevê apenas 80% dos perí-
metros urbanos?

As metas de universalidade foram expostas pela Dra. Mariana. Especial-
mente quem tem interesse na universalidade, goste ou não, eu realmente re-
comendaria que se apropriasse das informações que a Dra. Mariana passou 
e buscasse também ler o plano geral de metas e universalização, para tam-
bém cobrar esse acesso. Eu não conheço em detalhes, mas, se não me enga-
no, é exatamente aquilo: 300 habitantes. Há algumas regras. Dra. Mariana 
pergunta se é zona rural. Pelo jeito é zona rural. Dra. Mariana, essa ques-
tão de universalização na área rural – não conheço esse município – está em 
consulta pública pela Anatel; não sei o número de dias, mas o prazo está 
por terminar. Então, vale a pena, quem tiver dúvida nesse sentido, formular 
uma contribuição e aguardar as definições pela Agência. Consulta 10/2012. 
Obrigado, Flávia.

Numa perspectiva que eu procuro desenvolver de repartição de responsa-
bilidades, eu vou me permitir discordar da Dra. Mariana e dizer que os Pro-
cons municipais não precisam se preocupar tanto com as consultas, porque já 
tem o IDEC se preocupando muito bem. O Ministério Público Federal tam-
bém está se preocupando muito bem e talvez vocês tenham dificuldades. Seria 
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interessante que vocês olhassem a consulta, até para apresentar sugestões, in-
clusive para o IDEC, para o Ministério Público Federal.

O que é consulta pública, para quem não sabe? Cada vez que a Anatel vai 
ditar uma alteração no regulamento, ela abre necessariamente uma consulta 
pública, que fica durante um período aberta a sugestões; essas sugestões têm 
sido cada vez mais qualificadamente apresentadas pela sociedade civil orga-
nizada; IDEC e Proteste contribuem bastante e o Ministério Público Federal 
também.

Como nós sabemos que os senhores têm muitas atribuições, eu proporia 
que nessas questões em que os senhores tiverem interesse, deem uma olha-
dinha na consulta, mas não se preocupem tanto em fazer ou formular as su-
gestões; encaminhem para nós, do Ministério Público, para o Dr. Cristiano, 
no Procon Estadual, para que nós possamos organizar melhor o encaminha-
mento.

A Inera, de Uruguaiana, lá da fronteira com a Argentina: serviço de segu-
ro lançado na fatura sem a anuência do consumidor, quando tenta cancelar, 
a empresa alega que é serviço terceirizado, e deverá cancelar junto a essa, mas 
quem lança na fatura? Essa pergunta é excelente; então, por favor, Dr. Bruno, 
essa é fundamental de ser respondida. Nós temos consciência de que esse é 
um dos grandes problemas: um lançamento feito sem que o consumidor peça. 
O consumidor liga para a prestadora para pedir o cancelamento e ela diz que 
aquele lançamento é de uma terceira e se nega a cancelar. É questão prática 
concreta da mais alta relevância.

Agora, a última pergunta. Realmente nós temos que encerrar, porque se-
não não cumpriremos com nosso cronograma. Fiz um plano de débito no 
cartão de crédito no valor de R$ 20,00 mensais com direito a 4.000 minutos 
diários até 21/07/2012; no dia 1/03/2012 foi cancelado sem aviso prévio; te-
nho três protocolos e fui atendido por nove atendentes, tendo sido informado 
de que o plano subiu para R$ 24,90 e que não faço parte do referido plano. 
Qual o meu direito? A pergunta é do Ronaldo, de Jaguarão, fronteira com o 
Uruguai. Então, nós temos perguntas que vêm da fronteira com a Argentina, 
o Uruguai, do centro do Estado, da região italiana, da alemã. Realmente, essa 
questão do Ronaldo também é muito importante. Como debatedor, quero en-
fatizar a necessidade de que ela seja enfrentada pelos expositores, porque esse é 
um problema recorrente: talvez fosse uma promoção e não um plano, e aí não 
tinha vinculação. A promoção acabou, o consumidor se sentiu lesado, e com 
razão, penso eu, e apesar de três protocolos e nove atendentes, não foi equa-
cionado o problema.

Então, dentro daquela minha primeira pergunta inicial, de como assegu-
rar a efetividade, aproveito esta última pergunta, do Ronaldo, para perguntar 
exatamente como que nós asseguramos a efetividade quando o consumidor 
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tem protocolos em mãos, já fez vários contatos com os atendentes e o proble-
ma não é resolvido. Essa pergunta realmente precisa ser respondida pela Ana-
tel, e eu até pediria para que essa responsabilidade fosse repartida. Acho que 
não é conveniente que só o Dr. Bruno responda sobre isso. Nós temos hoje o 
Dr. Marconi, à tarde, e amanhã o Dr. Bettoni. Peço encarecidamente aos se-
nhores, a cada um dos senhores, que dê a sua visão sobre como assegurar efeti-
vidade quando o consumidor tem os protocolos, foi atendido várias vezes, qual 
é a nossa resposta de Ministério Público Federal, que nós demos a partir desse 
trabalho conjunto em todo Estado, porque é fundamental ressaltar que aqui 
nós temos três colegas presentes, mas esses colegas representam outros onze 
colegas. Nós nos mobilizamos em todo o Estado do Rio Grande do Sul para 
qualificar o atendimento pessoal, qual é a resposta do MPF para essa solução? 
Nós precisamos qualificar o atendimento pessoal, para tirar o consumidor da 
condição de refém do call center. Essa é a resposta que a instituição Ministério 
Público Federal deu para essa questão, Ronaldo. Nós precisamos tirar a con-
dição de refém do consumidor. Felizmente, a Oi entendeu essa perspectiva e 
se obrigou, num compromisso de que vocês terão cópia, e que é muito impor-
tante para assegurar, porque esse consumidor que ligou 9 vezes, 3 protocolos, 
ele iria para um posto de atendimento e sairia de lá com comprovante de que 
aquilo ali foi solicitado. Ah, o problema não foi resolvido, e o nosso compro-
misso tem duas previsões: Quando o atendimento não foi resolutivo, o con-
sumidor tem direito a uma multa que corresponde à metade do valor da sua 
última fatura.

A Oi, voluntariamente, porque é um acordo que se constrói com consen-
so, aceitou essa multa, porque a Oi parece comprometida em dar efetividade 
num primeiro atendimento. Então, a solução para esse consumidor: vá até um 
posto de atendimento, no que diz respeito à Oi, e vamos batalhar para assegu-
rar atendimento pessoal nos demais. Mas enquanto o atendimento pessoal não 
for assegurado, como eliminar a fragilidade daquele consumidor que faz nove 
ligações, tem três protocolos e o problema não é resolvido? Eu acho que com 
isso eu encerro as perguntas todas. Há mais gente, mas não é possível fazer to-
das. Realmente temos que encerrar por aqui, pedindo para que os expositores, 
dentro do possível, sejam bem objetivos nas respostas.

Dr. Bettoni? Ah, aqui não é pergunta; é um recado do Dr. Bettoni. Dr. Ale-
xandre, radiações não ionizantes ERPS, poderei fazer uma apresentação em dez 
minutos, amanhã após meu tempo. Então, sobre aquela pergunta com relação à 
segurança, o Dr. Bettoni responde. Eu o deixo bem à vontade, para que em al-
guns pontos outros poderão interferir. Responda, por favor, o que for pertinente.

BRUNO: Vou deixar à parte o assunto da efetividade, uma coisa que a 
gente discute muito, não só em telecomunicações, mas até mesmo a efetivi-



| 99 |

dade das próprias leis brasileiras. Como é que você faz isso? Trazendo para o 
nosso setor, não é uma coisa muito fácil; é muito complexa. Algumas pessoas 
podem esquecer alguns pontos, eu posso tratar rapidamente disso nos aspectos 
da fiscalização, da simplificação, da regulamentação, da efetividade e das mul-
tas. Vou tratar disso.

Vamos tentar responder pontualmente algumas perguntas que me foram 
feitas:

Clareza com relação às promoções, isso é exatamente o que nós estamos 
tentando fazer com a modificação do regulamento. Hoje nós temos um regu-
lamento que evoluiu, mas, basicamente, é de 1999, quando nós não tínhamos 
essa série de promoções que temos hoje. Ele teve uma emissão em 2000, outra 
em 2002 e mais outra em 2007, e agora uma possível emissão em 2012. Exa-
tamente sobre essa pluralidade de facilidades, a tecnologia hoje permite que 
as empresas elaborem novos tipos de pacotes a cada momento. Quanto à cla-
reza das promoções, em vez de você ter um plano de serviço e fazer inúmeras 
promoções, você fala assim: Olha, esquece agora a palavra promoção, faça isso 
como um plano de serviço, perfeito, ponto.

Então, qual é a grande indicação quando a gente tentou fazer isso que a 
própria empresa colocou, que isso de alguma forma engessa a parte de marke-
ting, porque, ao soltar promoções rápidas e tendo a regulamentação da Ana-
tel, tem dez dias para homologar o plano de serviço, isso atrapalharia. Qual 
é a nossa contrapartida? Nós vamos fazer um procedimento de homologação 
extremamente rápida, permitindo que a empresa comece num dia e que no 
dia seguinte essa promoção ou esse novo evento seja homologado. Existe uma 
contrapartida: nós entendemos que essa espera de dez dias, em que eu quero 
soltar uma promoção no sábado e domingo, em vez de chamar isso de promo-
ção, chame de plano de serviço; esse é o primeiro ponto.

Alguém falou da parte de TUPS. Vou só dar um exemplo para vocês. Nós te-
mos uma agenda positiva para TUPS no Brasil, temos dois regulamentos: Um re-
gulamento que foi aprovado por um decreto da Presidente da República no ano 
passado, que é o nosso plano geral de métodos de universalização, que fala sobre 
a existência de telefone de uso público em cidades, em todo o Brasil, a exigência 
com que a concessionária tenha isso, nós temos um regulamento de telefone de 
uso público, temos uma edição de uma coisa chamada telefonia fora da área de ta-
rifa básica, que está em andamento, e um edital de licitação que vai ser feito o mês 
que vem, fazendo com que as empresas tenham infraestrutura para as áreas rurais.

Alguém perguntou sobre 80%, não sei se estava falando sobre 80% de te-
lefonia fixa. Acho que estava falando de 80% de cobertura de telefonia móvel. 
Esse negócio de 80% é basicamente técnico: com radiofrequência você não 
consegue atingir tudo; então é impossível. A questão básica é que com esse edi-
tal do mês que vem nós vamos ter cobertura em todas as escolas públicas rurais 



| 100 | 

brasileiras com banda larga, vamos ter cobertura fora dos centros das cidades, 
num raio de 30 km a partir do final do município, e nós vamos ter telefones 
de uso público em todos esses lugares rurais no Brasil. Isso até 2015. Acho que 
é uma ação importantíssima, atingindo, quer dizer, implementando o decreto 
da Presidente da República que foi feito no ano passado.

Rescisão pela Internet, é verdade, tem que ter a rescisão pela Internet, sim. 
Depois vou entrar na parte de efetividade, diretamente efetividade. O regula-
mento tem inúmeros dispositivos que ou não são utilizados, pelo desconheci-
mento, ou de alguma forma as empresas não cumprem, e depois vamos chegar 
no seu grande ponto, que é a efetividade.

Vou falar sobre duas perguntas em relação à portabilidade. Portabilidade 
não cumprida é responsabilidade sempre de efetivação da empresa para onde 
você foi. Ela tem mecanismos de obrigar a prestadora de origem a fazer isso. 
Esses mecanismos são internos da Anatel. A prestadora de origem é obrigada 
de qualquer maneira a fazer a portabilidade.

De alguma forma, nós temos procedimentos de alteração. A parte da por-
tabilidade, de alguma forma, no Brasil, está começando a ser mais utilizada. 
Começamos com dois anos e pouco de utilização e agora nós temos o proce-
dimento de maior talento. Sobre o prazo da portabilidade, o Alexandre falou 
muito bem; a portabilidade não tem a ver com as concessionárias autorizadas, 
que têm uma situação um pouco difícil de se entender.

A portabilidade no Brasil hoje, até agora, é obrigatória para dois serviços, fixo 
e móvel. Por que isso? Porque são os grandes serviços, que têm número, gente. 
Banda larga, eu não tenho uma numeração específica para a banda larga, porque 
portabilidade é transferir o número que era da empresa para a pessoa. Então façam 
dois grandes serviços, o serviço de trunking. Vou tentar simplificar: A Nextel não 
é obrigada, mas ela faz parte, porque tem uma base operacional fazendo isso. De 
qualquer maneira, ocorrerá isso quando tivermos uma proliferação de outro ser-
viço que utilize numeração. Não existe uma situação dessas no Brasil. Quanto à 
questão do SAR, que o Bettoni vai abordar, quero adiantar um mea culpa: no nos-
so site; ele é meio difícil, mas tem muita informação, pessoal.

Nós temos na pasta de regulamentação técnica, radiofrequências, uma pá-
gina específica sobre radiações eletromagnéticas. O que é radiação eletromag-
nética? O que é SAR, aquele negócio de aumentar a temperatura, porque você 
está exposto à radiação, e não é só para telefonia móvel; é também para a tele-
visão, qualquer tipo de radiação não ionizante; aquela que não tinha o íon não 
transmite um elétron para fazer um íon; ele só esquenta. Isso está descrito no 
site da Anatel. Peço perdão, mas a Anatel tem um projeto de modificação do 
site; ainda assim, o nosso site tem muita informação.

A partir disso, dessa parte da informação, nós estamos colocando todas as 
informações com relação aos serviços, aos dados. Nós temos uma página, ou 
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uma aba móvel, no site da Anatel, que se chama Anatel Dados. Agora, só fa-
zendo um merchan da Anatel, foi exatamente com o objetivo de fornecer da-
dos a todo mundo que nós temos todos os relatórios setoriais de evolução de 
gravações; agora só falta uma melhor organização do site.

Para onde vão as multas? As multas vão para a Fistel e para o Tesouro Na-
cional; elas não retornam. Eu vou tomar os dois últimos minutos para tentar 
pegar esse gancho das multas sobre a efetividade.

No cumprimento do regulamento, pessoal, talvez eu esqueça alguma coisa 
importante, mas vocês me perdoem. Fiscalização e conhecimento, modifica-
ção de procedimentos e modernização são alguns pontos importantes. A fisca-
lização, porque tem que fiscalizar a execução. Se vocês forem ver, hoje a Agên-
cia Nacional de Telecomunicações tem um efetivo de 1.600 pessoas. Tem um 
escritório regional e unidades operacionais nas Capitais dos Estados. Nós te-
mos 5.565 municípios no Brasil, nós temos 50.000 localidades no nosso país, 
e eu tenho 1.600 pessoas para fazer isso.

A questão é se nós não formos inteligentes em termos formas de fiscalizar, 
é impossível fazer uma fiscalização no caso. Falei de alguns pilares de fiscaliza-
ção e na modificação de procedimentos. O que o Alexandre colocou sobre a 
multa reverter para o usuário, é uma questão pela qual nós passamos durante 
esses doze anos; tivemos 450.000 ideias. Uma das situações que seria impor-
tante é a utilização do Judiciário em conjunto com a parte administrativa. A 
Anatel é uma autarquia especial, vinculada ao Ministério das Comunicações. 
Nós temos, em princípio, a última decisão em instância administrativa. Seria 
importante uma construção de um modelo que utilizasse, além da decisão na 
área administrativa, algum acordo ou alguma situação que nos possibilitasse 
um apoio da área jurídica de imposição de cumprimento de regulamentação.

Eu estou colocando alguns exemplos aqui, porque, quanto à Anatel, eu fa-
lei que está passando por uma reestruturação. Pessoal, vocês também, alguns 
dos Procons, são autarquias. As autarquias, em princípio, dependendo da re-
gulamentação, elas têm a decisão final em instância administrativa.

Só que depois da instância administrativa, você vai para o Judiciário. 
Quando você faz uma efetivação de novo para a Anatel, da taxa são 6% e não 
5%, 5 ponto e alguma coisa; agora, comparando com outras autarquias, a 
Anatel não é a melhor, por causa também da questão da Justiça brasileira.

Seria necessária uma construção de um modelo que fizesse, juntamente 
com a área administrativa, a parte judicial. Outras situações, como simplifica-
ção ou procedimento administrativo, isso é possível; no serviço da Anatel, nós 
temos em construção o novo regimento interno, que, além de processo admi-
nistrativo, fala assim: você tem até três níveis recursais dentro da instância ad-
ministrativa; na Agência esse é um fator utilizado pelo outorgado para poster-
gação da ação administrativa.
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Nós estamos diminuindo isso, estamos retirando, porque o Conselho Di-
retor está acima; eu sou o chefe de uma área; acima de mim, somente o Con-
selho Diretor.

De toda decisão emanada da minha área, cabe recurso ao Conselho, só 
que no regimento da Anatel cabe um segundo recurso ao Conselho. Nessa 
brincadeira eu tenho 2, 3, 4 anos de postergação. Isso está sendo modificado 
no regimento da Agência.

Estou colocando alguns tópicos não extensivos. O que é de competência 
da Anatel na simplificação do processo nós estamos fazendo. Se vocês lembra-
rem a parte do TAC, nós temos duas grandes análises de cumprimento de ter-
mos de compromisso na Anatel, que também estão no site.

De 3 em 3 meses, a Anatel publica um relatório do cumprimento de ban-
da larga nas escolas, que é aquele negócio de levar a banda larga para as esco-
las urbanas, e um outro termo de compromisso que é a parte do plano nacio-
nal de banda larga. Esses dois fatores estão tanto na aba Anatel Dados, como 
na parte de comunicação de dados. Quando eu coloco essa situação no site, eu 
permito que vocês me auxiliem na análise de fiscalização, que eu encaminho à 
fiscalização. O Bettoni recebe aqui, olha: Esse aqui que você tem que fiscalizar, 
e ele entra na rota de fiscalização dele, só que, quanto mais publicidade eu der, 
mais consigo de alguma forma receber um retorno disso. Então, quanto à sim-
plificação de procedimentos, o regimento interno também está prevendo que a 
partir do momento em que eu converso com a empresa, eu consigo dar o prazo 
para a correção da conduta. O que acontece hoje? Hoje nós abrimos o procedi-
mento de averiguação e de novo um mea culpa: talvez a gente esteja mais preo-
cupado com o processo administrativo do que com a solução do problema.

A tendência da mudança regimental é fazer com que, em primeira ins-
tância, a gente fale assim: beleza, vamos corrigir a conduta; vou dar um prazo 
para a empresa corrigir determinada conduta. São fórmulas, Alexandre, que 
nós estamos tentando cumprir, dentro daquele número de bases que citei: 
fiscalização, modernização de processos, simplificação da complexidade de 
oferta, conhecimento. Existem outros assuntos, mas eu não queria pegar o 
tempo de todo mundo e passar a palavra para ela.

Para fechar a pauta, dois pontos: primeiro, o da conta. Em termos prá-
ticos, quando não chega a conta na sua casa por atraso, de forma geral, mes-
mo que não seja culpa da empresa, ela adia esse pagamento. Objetivamente, 
a obrigação de entrega é da empresa; não tem nada a ver com os Correios. O 
segundo ponto é o da participação de terceiros; a obrigação de loja de tercei-
ros é da empresa; ela tem que cumprir toda a regulamentação, não podendo 
passar as obrigações a terceirizados. Eu, governo, tenho um contrato com uma 
prestadora de serviço; a obrigação de oferecer o serviço é daquela empresa. Ela 
tem possibilidade de terceirizar; a própria lei permite. Então, eu, como agente 
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do governo, vou cumprir a lei; entretanto, a obrigação que eu vou cobrar é da 
empresa; se ela estrutura a sua parte administrativa alugando meios, alugan-
do situações, isso não é comigo. Vou cobrar dela; de uma forma geral, é isso.

Vou passar a palavra à Dra. Mariana. Se vocês quiserem que eu volte para 
algumas outras coisas, eu volto.

MARIANA: Em relação ao chip de pré-pagamento, que foi entregue ao 
consumidor como se fosse de pré-pagamento, e veio a conta, a legislação que 
trata disso é o próprio Código de Defesa do Consumidor, que trata esse assun-
to como publicidade enganosa, o que é considerado crime contra a relação de 
consumo. O consumidor deve formular uma queixa – não sei se aqui no Rio 
Grande do Sul tem uma Delegacia do Consumidor – e ele pode procurar uma 
delegacia comum, para que seja aberto inquérito contra essa postura da em-
presa de telecomunicações e seja informada de uma forma legal, pela delegacia. 
Cabe ao consumidor também formular uma denúncia junto ao Procon para 
que conste também no rol de empresas reclamadas no SINDEC.

Quanto à questão da universalização sobre a consulta pública, está em 
aberto. Nem todo mundo tem verbas para contribuir. O IDEC lançou este 
ano, ou foi no final do ano passado, se não me engano, um banco de regula-
ção, que é justamente para troca de ideias sobre aquela audiência pública pos-
ta em discussão. Nesse banco de regulação, vocês podem colocar dúvidas, se 
pertinentes àquele assunto, a nós ou outras entidades cadastradas. Quando foi 
lançado esse banco, foi feito e-mail para vários Procons, Defensorias, Minis-
tério Público, informando a existência desse tipo de regulação para trocas de 
ideias. Então, se alguém quiser utilizar, basta entrar no site do IDEC, que é 
idec.org.br, na parte de mobilização. Ele tem uma aba, mobilização, tem ban-
co de regulação e tem explicação de como fazer para participar; ensina como 
colocar a sua dúvida, para que a gente pondere com as nossas contribuições.

Já foi abordado o assunto da conta que chega com atraso por conta dos 
Correios. Só complementando a resposta, isso é de responsabilidade da presta-
dora de serviço; nunca pode ser repassado para o fornecedor. É risco do presta-
dor de serviço, que deve arcar com isso; depois ele entra com ação de regresso 
interno dos Correios, ou qualquer terceirizado.

Por fim, veio um moço falar comigo da Brasil Telecom. A pergunta dele 
não foi lida. Era sobre o SAC da ligação que é derrubada; a pessoa recebe dois 
protocolos, dificultando, mascarando, mas como é sobre SAC, quero dizer que 
amanhã à tarde vai ocorrer um painel sobre serviço de atendimento. Assim, 
essa pergunta é mais pertinente para amanhã. Então é isso, gente.

ELEN: Bom, complementando, houve dois questionamentos do muni-
cípio de Rio Grande sobre a oferta de vendedores em via pública. Eu gostaria 
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de conversar posteriormente, para eu anotar os dados e verificar se existe algu-
ma conduta da Oi nesse sentido. Vou apurar internamente, mas eu preciso ter 
uma conversa com a pessoa que trouxe esse assunto.

Em relação ao que acontece sobre uma ligação telefônica, eu gostaria tam-
bém de falar pessoalmente para que eu possa entender e depois dar uma posi-
ção específica.

Eu gostaria de finalizar abordando a gestão do mote desse Simpósio, que 
é “efetivando conquistas”. Para que a gente alcance os objetivos deste encon-
tro de hoje e de amanhã, precisamos ter um diálogo aberto; sem isso nós não 
conseguiremos conquistar nada. Não adianta eu ficar aqui fazendo várias ex-
planações. Já coloquei que estou aqui enfrentando uma situação em que são 
expostos vários questionamentos contrários à empresa, contrários à posição da 
empresa e de outras empresas que não estão aqui presentes. Não adianta eu 
tentar fazer a defesa de mais cinco. Quero entender e mostrar que a empresa 
está aberta a conversar com cada um de vocês.

Nós temos um relacionamento direto com os Procons. Hoje nós temos 
pessoas que visitam os Procons, e todos os questionamentos nos são trazidos. 
Então, eu acho que o mais importante é nós deixarmos esse diálogo aberto, 
como foi aberto com o Ministério Público, ao qual eu agradeço muito na pes-
soa do Dr. Alexandre, que nos permitiu estender isso a outros Procons do Rio 
Grande do Sul, e foi um evento difícil. É difícil colocar também as dificulda-
des da empresa, que tem uma regulamentação forte, que ela deve cumprir.

Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, temos o terceiro código, 
e muitas vezes nós esbarramos em algumas questões técnicas. Inclusive, para 
chegar ao fim desse código, nós tivemos que expor e tivemos a possibilidade 
de ter pessoas abertas, órgãos de defesa do consumidor abertos a ouvirem e en-
tenderem também algumas colocações da empresa.

Acho que o mais importante é isto: a empresa junto com os órgãos de de-
fesa do consumidor, Ministério Público, DPDC, que é outro órgão que está 
dando todo o apoio nas empresas, e nós vamos chegar lá efetivando as nossas 
conquistas assim, conversando aberto.

É difícil estar na posição em que estou hoje, mas acho que ela tem que ser 
enfrentada e tem que ser mais comum. Então, eu agradeço ao Dr. Alexandre e 
a todos os presentes. Obrigada.

ALEXANDRE: Excedemos em 8 minutos o nosso tempo previsto. Agra-
deço imensamente aos expositores, inclusive presenteando-os com recordações 
do Rio Grande do Sul, com o nosso Laçador e com chocolate de Gramado, e 
dou por encerrados os nossos trabalhos, pedindo encarecidamente que volte-
mos às 14h15min, com uma hora de almoço. Acho que é possível não atrasar-
mos os nossos trabalhos. A assinatura do TAC anterior vai ser feita na abertura 
dos trabalhos da tarde. Obrigado.
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Painel 2

Direito dos consumidores de TV 
por assinatura e de Internet

Da esquerda para a direita: Marconi Thomaz de Souza Maya, Antônio Fonseca, 
Ericson Meister Scorsim e Liton Lanes Pilau Sobrinho.

Coordenador e debatedor:
Antônio Fonseca (Subprocurador-Geral da República)

Expositores:
Marconi Th omaz de Souza Maya (Superintendente de Serviços de 
Comunicação de Massa da ANATEL)
Ericson Meister Scorsim (Advogado, autor do livro TV Digital e Co-
municação Social)
Liton Lanes Pilau Sobrinho (Professor e Coordenador do Balcão do 
Consumidor da UPF – Universidade de Passo Fundo)
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SANTINI: Muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao segundo painel, que vai 
tratar do direito dos consumidores de TV por assinatura e de Internet. An-

tes de fazer a apresentação do coordenador e debatedor da mesa e dos convida-
dos, vou fazer duas ponderações e alguns avisos importantes.

Primeiro peço desculpas para vocês, que são os atores principais deste 
evento – sem público não existe evento – por alguns pequenos transtornos 
que nós tivemos ontem nas acomodações, no hotel. Não é questão de encon-
trar culpados. As reservas são feitas 15 dias antes, tendo que pagar 50% para 
bloquear as acomodações. Por esses pequenos transtornos, estou pedindo pu-
blicamente desculpas, porque na vida só erra quem faz alguma coisa. Queria 
também fazer um reconhecimento em público, e isso é importante, ao Dr. Ale-
xandre, porque nós fomos recomendados a ser pontuais, e ter poder de síntese 
naquela primeira apresentação na abertura oficial. Não verbalizei um reconhe-
cimento expresso da nossa parte, que a gente luta sempre pela sinergia, conver-
gência, luta dos interesses coletivos, sem disputa de beleza, mas principalmen-
te aos dois Ministérios que iniciaram essa ação civil pública, o Dr. Alexandre, 
a Dra. Têmis e todos os atores que constituíram esse ajustamento de conduta. 
E agora o desafio mais uma vez, para que isso se torne efetividade. Nós somos 
atores desse resultado até aqui alcançado. E um aviso aos Procons municipais: 
nós temos dois materiais para serem distribuídos, um conjunto para cada Pro-
con. É um material todo de normas e do próprio TAC, que alguns já recebe-
ram e os demais vão receber. Procons, deixo claro, porque representam um 
custo elevado, por isso tivemos que segmentar.

Também vamos ter uma compra de livros, um para cada Procon. Durante 
o evento, a gente vai distribuir, fora daqui. Nesta linha, queremos alertar para 
o seguinte: quem não fez ainda o encaminhamento para a ajuda de custo e do 
ressarcimento, nós temos vários momentos, não se preocupem. É aqui na sala 
VIP. Fizemos agora no intervalo do almoço, vamos fazer no intervalo do coffee 
break e depois do evento, e amanhã a gente vai repetir; não vai ter fila, é rápi-
do. Quem tem a passagem, por gentileza, compre a segunda passagem, para 
a gente tirar uma cópia e já fazer o ressarcimento único. Quem veio de carro, 
obrigatoriamente, tem que ter uma nota fiscal ou um cupom fiscal de combus-
tível, de Porto Alegre somente; aí a gente tem a forma de reembolsar. Quere-
mos todos felizes e principalmente comprometidos.

Agora, começamos com a apresentação, e quem vai falar são os nossos 
convidados. Há aqui um livro cujo autor é um dos nossos debatedores e expo-
sitores, Dr. Ericson; ao final do evento a gente vai escolher um de vocês. Disse 
para o autor que qualquer promoção ou sorteio tem que ter autorização, mas 
aqui tudo bem.

Vamos chamar para compor a nossa mesa o Dr. Antônio Fonseca, que vai 
ser o nosso coordenador e debatedor. Ele é Subprocurador-Geral do Ministé-
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rio Público Federal, Coordenador da 3.ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público Federal, responsável pela Área de Defesa do Consumi-
dor e da Ordem Econômica. Dr. Antônio Fonseca, nosso grande presidente de 
mesa, por gentileza. Na ordem, nosso primeiro palestrante expositor, Dr. Mar-
coni Thomaz de Souza Maya, Superintendente de Serviços de Comunicação 
de Massa da Anatel, e outras grandes qualificações que ele quis restringir ape-
nas nessa apresentação. Dr. Marconi, por gentileza. Nosso segundo convidado, 
Dr. Ericson Meister Scorsim, advogado, Mestre pela Universidade de Curiti-
ba, Doutor pela USP, desenvolveu estudos de serviços de televisão por radio-
difusão, autor de livros e vários artigos técnicos, que depois ele vai comentar, 
por gentileza. E nosso representante lá de Passo Fundo, Dr. Liton Lanes Pilau 
Sobrinho, que é Professor e Coordenador do Balcão do Consumidor da Uni-
versidade Federal de Passo Fundo e é Professor de Pós-Graduação de Mestrado 
e Doutorado em Direito da Univale. Com todo respeito, me retiro para apren-
der, e passo ao nosso presidente de mesa, 
Dr. Antônio Fonseca. Muito obrigado.

FONSECA: Senhoras e senhores, boa 
tarde. Vamos dar início ao primeiro painel 
desta tarde. O tema já foi falado: direito dos 
consumidores de TV por assinatura e de In-
ternet. Diferente do coordenador do painel 
da manhã, nosso colega Gavronski, eu não 
sou especialista no tema, mas os senhores 
têm a compensação de terem os três expo-
sitores que são os especialistas neste tema. 
Assim, vou me limitar ao trabalho de coor-
denação da mesa. Ao longo do painel, po-
deremos fazer algumas provocações. Por-
tanto, vamos começar com nosso expositor 
Marconi Thomaz de Souza Maya, que tem 
o tempo já previsto de 30 minutos.

Marconi Thomaz de Souza Maya

Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer ao Dr. Gavronski, 
por tão gentilmente atender a nossa assessoria para que a gente pudesse trazer um 
material dentro da expectativa do que se pretende fazer neste Simpósio. Vou pro-
curar, ao longo da exposição, trazer os aspectos de como a gente está tornando efe-
tivas as conquistas. Vamos ver se a gente consegue esse objetivo. Muito obrigado. 
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É um prazer debater com os professores Eric-
son e Liton, e com o Dr. Fonseca.

O painel propõe-se a falar sobre TV por 
assinatura, do direito dos consumidores de 
televisão por assinatura e de Internet. O ser-
viço de acesso à Internet é considerado no 
nosso meio um serviço de valor adicionado. 
Ele adiciona valor a um serviço do qual ele 
recebe suporte. Então, o assinante, aquela 
pessoa que consome o serviço de acesso à In-
ternet, estará necessariamente sendo também 
o usuário assinante de um serviço de teleco-
municações. E a Anatel, como está recorta-
da por serviços, o assinante que acessa a In-
ternet, usando o serviço de comunicação de 
massa, a televisão por assinatura, por exem-
plo, esse acesso, esse serviço de telecomunica-
ções que está dando suporte a ele é regulado, 

está sob a jurisdição da Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa.
Quando o acesso à Internet é feito com o suporte do serviço de telefone fixo, 

comutado o de voz, aí ele é regulado por outra superintendência, que é a SPB, 
Superintendência de Serviços Públicos, e quando é com acesso SCM, Serviço de 
Comunicação Multimídia, aí peço ao Dr. Bruno, que está aqui, que nos ajude 
a dar alguma resposta, se a questão for direcionada ao Serviço de Comunicação 
Multimídia, porque eu não quero entrar na área dos serviços privados.

Então vamos falar um pouco sobre serviço de televisão por assinatura. É 
um negócio interessante a televisão por assinatura, porque no ano 2000 tinha 
3 milhões e 500 mil assinaturas e se previa que em 2008 teria 5 milhões; já es-
tamos em 2011 e acabamos de passar de 13 milhões de assinaturas. Então, é 
um serviço que vem crescendo, respondendo fortemente ao desenvolvimento 
da nossa sociedade, da nossa economia, trazendo mais pessoas de classes me-
nos favorecidas para uma possibilidade de consumir com renda disponível. 
Então, ela tem crescido rapidamente, e a gente vê que Sky, Embratel, Telefôni-
ca e Oi têm carregado no crescimento via tecnologia por satélite. Essa tecno-
logia por satélite, como está disponível no Brasil inteiro e tem um crescimento 
fortíssimo, a gente tem esses números para apresentar; principalmente na re-
gião Norte, essas empresas que operam satélite têm apresentado crescimento 
acentuado. Aqui na região Sul e na região Sudeste, a gente vê que o cabo ainda 
prepondera, mas com o crescimento exacerbado nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste do satélite, a tecnologia de satélite já passou a de cabo no forne-
cimento de televisão por assinatura.
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Eu gostaria então de mostrar como é que está a regulamentação da televi-
são por assinatura no Brasil. Pela manhã, o Bruno chegou até a comentar a res-
peito da nova lei de comunicação de acesso condicionado SEAC, mas aconte-
ce que a lei prevê um novo serviço, e qualquer desses operadores pode migrar 
para o SEAC. Se não quiserem migrar, eles podem continuar operando en-
quanto durar a outorga que eles têm hoje, a concessão, a autorização que eles 
têm para operar esses serviços. E aí, como é que era a regulamentação, quem 
é que regulamentava? TV a cabo, MMDS, DTH e o TVA. Espero que todos 
conheçam, que saibam que nós estamos falando de telecomunicações. Todos 
devem conhecer. Se alguém não souber decifrar a sopa de letrinhas, é só me 
pedir que a gente esclarece.

Então, TV a cabo é quando se presta serviço de televisão por assinatura 
usando um cabeamento na cidade. Usa a posteação, usa enterrar o cabo; aqui-
lo é que é TV a cabo, em que a maior operadora é a Net. O MMDS usa uma 
frequência de rádio na faixa de 2,5 ghs, que prestava até então 31 canais, na 
faixa de 2,5 ghs, onda de rádio terrestre, e a referência que a gente tinha lá em 
Brasília era a Mais TV, TV Filme. Aqui em Porto Alegre há um compartilha-
mento de duas operações; se não me engano, é o grupo Abril e o grupo Net, 
que têm, cada um, metade da taxa de frequência para prestar esse serviço. Eu 
não saberia dizer qual é a programação que elas oferecem hoje, mas são 15 a 16 
canais cada um. No DTH, a referência é a Sky, que presta serviço de televisão 
por assinatura por satélite, usa tecnologia satélite. No caso do TVA, são 25 ou-
torgas que há no Brasil. É um monocanal que está na faixa da TV digital hoje. 
Usa um canal de 6 mhz para prestar esse serviço. É dos primeiros serviços que 
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foram regulados de televisão por assinatura; lá nos idos de 95, ou antes de 95, 
eles receberam essas outorgas, mas ela é pouco expressiva; não há, na realidade; 
ela tem a prerrogativa de usar um tempo, uma parte do tempo, 45% do tem-
po; pode operar como uma televisão aberta; por isso não é muito conhecida; 
são 25 operações no Brasil.

Quem regulava isso? Tinha transversal para todos os serviços, a LGT, de in-
frações da ordem econômica, a Lei 8.884 e a Lei da EBC. Essas três leis atingiam 
igualitariamente as quatro modalidades do serviço de televisão por assinatura. A 
Lei 8.977 é uma lei específica para o serviço de TV a cabo e ali então a gente vê 
que, abaixo da Lei 8.977, há o regulamento do serviço de TV a cabo, conforme 
Decreto 2.206, de 1997, a norma que é uma portaria do Ministério das Teleco-
municações (MT n.º 256, de 1997), e para o MMDS e o DTH não há uma lei 
específica, mas existe o regulamento de serviços especiais, que é o Decreto 2.196, 
de 1997, e as normas específicas de cada um dos serviços. A norma do cabo é a 
norma 8, e a do MMDS é a norma13, se não estou enganado.

E a TVA tem um regulamento do serviço, o Regulamento 95.744, que é o 
Serviço Especial de Televisão por Assinatura; por isso falei que são só 25 outor-
gas desse TVA. Para o cabo e o MMDS, há a Portaria n.º 399, que foi herdada 
do Ministério das Telecomunicações. Essa portaria limitava o número de ou-
torgas que eu podia conceder desses dois serviços por localidade, e essas locali-
dades foram resumidas a cerca de 900 municípios no Brasil, quer dizer, o po-
der público dizendo que numa cidade X só podia ter duas outorgas para esses 
dois serviços, e na cidade vizinha não podia ter nenhuma se ela não estivesse na 
portaria. A gente procurou mitigar isso e acabar com essa limitação, o próprio 
poder público sendo uma barreira de entrada a competidores.

Como o serviço de TV a cabo é um contrato de concessão, porque é uma 
lei antes da LGT, então ainda havia a figura da concessão; MMDS e DTH são 
termos de autorização. O DTH, como veio antes da LGT, ainda tinha termo 
de autorização com prazo determinado. Esse negócio também teve que ser al-
terado, teve que ser melhorado, e os contratos de concessão do TVA também 
eram por contrato de concessão. Transversal para os serviços, veio a Resolução 
190. Essa resolução é a que dá a autorização para que esses quatro serviços sir-
vam como base para a prestação de serviço de acesso à Internet. Então, nessa 
resolução da Anatel é que a gente permite o provimento de acesso à Internet 
no serviço de comunicação de massa, e aí, ganhando efetividade, nós começa-
mos a nos preocupar com o consumidor. Fizemos a Resolução 411, que é um 
plano geral de metas de qualidade. Ela é do início da década de 2000. Depois 
veio a Resolução 488, que é um regulamento de proteção e defesa dos direi-
tos dos assinantes. Tenho muito orgulho desse regulamento, porque ele pegou. 
Costumo dizer que a gente topicalizou o Código de Defesa do Consumidor. A 
gente pegou o Código de Defesa do Consumidor e adaptou para o serviço de 
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televisão por assinatura; então, ele é uma cópia do que está lá no Código, adap-
tado para a televisão por assinatura. Essa é a base, e aí vem a Lei 12.485, que 
é a Lei do SEAC, que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso con-
dicionado, excluindo serviços de radiodifusão de sons e imagens. São conside-
radas atividades de comunicação audiovisual. A lei divide o serviço em quatro 
camadas: a produção, a programação, o empacotamento e a distribuição.

O que é esse serviço de acesso condicionado para o qual a gente deve in-
troduzir a regulamentação, que já está no Conselho; provavelmente para a se-
mana que vem a gente já tenha a regulamentação votada no Conselho Dire-
tor, se não houver pedido de vistas, mas a expectativa é de que para a semana 
que vem a gente tenha a regulamentação da lei aprovada. O serviço de acesso 
condicionado é um serviço de telecomunicações de interesse coletivo, presta-
do no regime privado, cuja recepção é condicionada à contratação remunerada 
por assinante, e destinado à distribuição de conteúdos audiovisuais na forma 
de pacote. Aí há uma nuance bastante interessante: esse serviço não é defini-
do como sendo fixo ou móvel; é um serviço prestado no regime privado, e só.

Essa é a primeira definição que a gente retira: os canais de programação 
nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo, ou seja, o pay 
per view e o vídeo on demand, de conteúdo programado, e canais de programa-
ção de distribuição obrigatória. Aí há o must carry, ou seja, são 10 canais, mais 
as geradoras locais, que são de carga obrigatória; eles têm que carregar, têm que 
entregar ao assinante esses 10 canais, mais as geradoras locais, por meio de tec-
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nologias, processos, meios eletrônicos e protocolos de comunicação quaisquer, 
ou seja, é agnóstico à tecnologia; qualquer tecnologia que o interessado preten-
da, ele apresenta seu projeto, consegue a infraestrutura, monta a infraestrutura 
e pode prestar esse serviço. E aqui está a divisão em camadas do serviço; regu-
lar as três primeiras camadas não é competência da Anatel regular; estão mais 
na competência da Ancine. No empacotamento e distribuição, alguma coisa 
existe, porque há a empresa que distribui e empacota também. Mas há uma 
certa zona cinzenta entre nós e a Ancine. Essa zona cinzenta tende a se dissi-
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par e ficar bem dividido isso, e nós vamos garantir telecomunicações, infraes-
trutura para entrega de serviço de sinais audiovisuais para assinantes, isso é o 
que nós vamos fazer aqui. E aí é possível terceirizar algumas atividades, só que 
a empresa que conseguir a outorga é responsável perante o órgão regulador pe-
los assinantes que ela conseguir angariar ao longo da sua prestação de serviços.

Então, como eu falava, o serviço é baseado numa neutralidade tecnológi-
ca, é focado na distribuição, ou seja, já houve a produção, já houve a progra-
mação, já houve o empacotamento e nós vamos ficar na distribuição. Ha au-
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torização prévia e onerosa, ou seja, só pode começar a prestar o serviço depois 
que a Anatel aprovar, licenciar e tiverem recolhido as taxas relativas à presta-
ção de serviços. É inexistência de limite de autorização, é isso que eu falava; 
no a cabo MMDS havia uma limitação de número de outorgas por área de 
prestação de serviço, por município. Neste caso, se a empresa vier comprovar 
um projeto, de que é viável economicamente, que faz sentido técnico operar, 
muito bem, a gente aprova; se ela prova toda a capacidade, isso vai estar no site 
da Anatel, para todo mundo; quem quiser aplicar para conseguir uma outra 
outorga dessas, vem, preenche os requisitos, traz, e a gente vai dar a outorga.

O regulamento deve sair nestes próximos dias. A lei foi aprovada no dia 
12 de setembro de 2011 e deu 180 dias para que o órgão regulador fizes-
se a regulamentação. Nós, infelizmente, não conseguimos. Venceram-se esses 
180 dias no dia 10 ou 11 deste mês. Na área de prestação de serviços, a nos-
sa ideia é que, quem pegar uma outorga para prestar o SEAC, ganha o Bra-
sil inteiro, e aí, como é que nós vamos controlar isso pela estação, se a esta-
ção é uma estação de satélite, que já cobre o território nacional todo, e ela vai 
ter as obrigações que uma estação de satélite tem que ter por estar cobrindo 
o território nacional como um todo? Se a estação é de nível regional, como o 
caso da radiofrequência terrestre de que eu falava aqui, se ele consegue uma 
radiofrequência que vai além de um município, que engloba uma região, ele 
responde pelas responsabilidades daquela estação que ele licenciou. Se é uma 
estação a cabo, que é muito mais local, até a área urbana de município, ele res-
ponde pelas obrigações de uma estação de cabo. E aí a gente está colocando 
uma miríade de coisas. Como é que a coisa era antigamente? Os TVAs, que 
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são o serviço de televisão por assinatura – desculpem por estar usando a mes-
ma sigla do serviço especial de televisão por assinatura –, são todos os serviços 
de televisão por assinatura, nas modalidades anteriores.

Então, serviços regulados por tecnologias de TV a cabo eram uma conces-
são, enquanto o MMDS e DTH eram autorizações; o TVA, que é o serviço 
especial de televisão por assinatura, era uma concessão também. O contrato 
de concessão, em termos de autorização, era a forma de outorga, enquanto TV 
a cabo, DDH e TVA eram outorgas por prazo indeterminado. Apesar de que 
tudo isso foi tendo que ser adaptado. Observem a dificuldade que a gente ti-
nha, porque o DTH, apesar de ser uma autorização – a LGT fala que a autori-
zação é por prazo indeterminado, mas a gente ainda tinha casos de DTH com 
prazo determinado –, a gente foi tendo que adaptar tudo isso ao longo desses 
15 anos da Agência.

A regulamentação era omissa com relação ao conteúdo; no modelo antigo 
ela era omissa, e os canais obrigatórios tinham uma série de canais (art. 23 da 
Lei do Cabo; só o cabo tinha a obrigação de carregar), e depois veio a Lei da 
EBC com 5 canais, que obrigou a que todas as tecnologias carregassem pelo 
menos esses 5 canais, mas dos outros, de distribuição obrigatória, só o cabo 
tinha a obrigação. No caso do SEAC, a regulamentação é neutra do ponto de 
vista tecnológico: serviço de interesse coletivo, prestado em regime privado, 
como já falei, é um termo de autorização por prazo indeterminado; trata ex-
clusivamente da distribuição. Eu não vou tratar de conteúdo em momento ne-
nhum; o conteúdo é de responsabilidade da Ancine ou de quem quer que seja, 
mas não é da responsabilidade da Anatel. Há as obrigações de dez canais mais 
as geradoras locais; desses dez canais eu posso dar exemplos: Canal Comuni-
tário, Canal da Cidadania, Canal do Senado, da Câmara, da própria EBC, o 
Canal Universitário, o Canal Legislativo, que é para compartilhamento entre 
a Assembleia Legislativa Estadual e a Câmara de Vereadores Municipal, e mais 
três outros canais que me fogem à memória agora. Além das geradoras locais 
da televisão aberta, todos esses têm que ser carregados, e é direito do assinan-
te contratar só esses canais; quer dizer, o pacote básico está ali definido para a 
televisão por assinatura.

Eu gostaria de falar agora um pouco da qualidade do serviço de proteção e 
do regulamento de proteção de defesa dos direitos do assinante, só para a gen-
te verificar como é que se estão efetivando as conquistas.

A Resolução 411, que fala da meta de qualidade, já sofreu uma alteração, e 
aí o Bruno falava da dinâmica no serviço de telecomunicações. Veja que depois 
de três anos nós já tivemos que melhorar esse regulamento, e ele já está pronto 
para sofrer a próxima melhoria em função até do advento do SEAC. Em 2005 
nós publicamos a 411, em 2008 ele já sofreu a primeira alteração; aplica-se às 
prestadoras, a todas elas. O serviço de televisão por assinatura estabelece me-
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tas para as prestadoras e entrantes, havendo previsão de sanção no caso de des-
cumprimento, ou seja, quem descumprir tem lá algum item do regulamento 
que prevê sanção; isso é efetivar conquistas.

Aos locais específicos de área de prestação de serviços com infraestrutu-
ra urbana deficiente, procuramos levar um serviço que até então era elitiza-
do. Ainda não se falava nesse desenvolvimento da economia; a gente já estava 
preocupado em atender essas regiões menos favorecidas, com infraestrutura 
urbana deficiente. E o plano está sendo revisado e incluirá inovações, como in-
dicadores de desempenho comparativo das prestadoras e de qualidade percebi-
da pelos assinantes, como o Bruno já falou, e isso a Anatel já está procurando 
fazer, com os regulamentos muito próximos um do outro, para acompanhar a 
prestação dos serviços de telecomunicações.

Quanto ao plano geral de metas de qualidade, ainda há algumas metas que 
estou colocando aqui só para ver como ele cobra dos prestadores essa qualida-
de: reclamação de serviço, não pode exceder a 2% da base de assinantes; ins-
talação dos serviços: 95% das solicitações atendidas no prazo, é uma meta que 
tem que ser cumprida; cessação de cobranças: em 95% dos casos, até 24 horas 
do pedido de cancelamento do serviço deve ser cessada a cobrança, mesmo que 
ele não desligue; respostas às correspondências: 95% dos pedidos respondidos 
em até 7 dias; atendimento pessoal: em 95% dos casos o tempo de espera deve-
rá ser inferior a 20 minutos. As chamadas completadas são aquela situação em 
que a gente procurou, na época, fazer com que a entrada ao call center não fosse 
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fechada, de tal forma que você tentava ligar e só dava ocupado; então, a gente 
imputou essa obrigação para o prestador do serviço de TV por assinatura. Você 
precisa dimensionar o seu call center de tal forma que as chamadas oferecidas 
para ele sejam atendidas, sejam completadas em 90% dos casos. Nas ligações 
atendidas, em 85% dos casos, o tempo de espera não poderá ser superior a 20 
segundos. Isso tudo são questões auditáveis e são metas impostas para a opera-
ção de serviço de televisão por assinatura.

Quanto ao documento de cobrança, o número de erros de cobrança não 
poderá ser superior a dois por 1.000 cobranças emitidas. Quanto à continui-
dade do serviço, a solução de interrupção, exigem-se 95% dos casos solucio-
nados em até 24 horas, ou seja, a gente sabe que a prestação do serviço de te-
levisão por assinatura é um pouco diferente da prestação dos outros serviços. 
O prestador tem que ter acesso à residência do assinante, precisa ir lá na sala 
de visitas para tentar; se não, ele não entrega o serviço e aí o que é que a gente 
faz? O ideal é que, depois que o assinante chamou, você atenda em até 24 ho-
ras, mas se combinou um prazo a critério do assinante, aquele prazo não pode 
ser excedido em mais de 24 horas em 95% dos casos.

A realização de reparos também em 95% dos casos deve ocorrer em 24 
horas.

Em relação à defesa do direito dos assinantes, esse é o assunto do tal re-
gulamento que me dá muita satisfação. Foi em 2007. Nós fizemos a Resolu-
ção 488, alterada em 2009, dois anos depois. A gente fez nova melhoria nela, 
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estando pronta para ir a consulta pública novamente, para sofrer a terceira al-
teração. Isso é efetividade das conquistas alcançadas, quer dizer, a gente lan-
çou uma plataforma que se vem melhorando conforme a demanda ao longo 
do tempo.

Ela é uma regulamentação que se aplica a todo o serviço de televisão por 
assinatura, que internaliza para a regulamentação do serviço de televisão por 
assinatura. O CDC, como eu falei anteriormente, centra sua atenção no rela-
cionamento entre prestadora e assinante, o quer dizer que é papel da Anatel. 
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A Anatel é o olho; a gente procura ser o olho do assinante, junto ao consu-
midor, junto ao prestador de serviço; é esse o foco do regulamento: estabe-
lece direitos e deveres, tanto para o assinante quanto para as prestadoras, e 
prevê sanções.

O ferimento de alguma regra desse regulamento tem sanção aplicável es-
tabelecida no próprio regulamento, e aí, o que é que nós temos lá: devolução 
em dobro, quer dizer se o assinante foi cobrado e pagou uma quantia indevi-
da, ele tem direito à restituição em dobro, da mesma forma como foi colocado 
pelo SMP e pelo SCM, aqui pelo Bruno, de manhã.

O acesso telefônico ao centro de atendimento é outra conquista alcança-
da, disponível entre 9 e 21 horas. A gente entendeu que há empresas de dife-
rentes portes na televisão por assinatura. Você tem um pequeno operador, tem 
um grande operador, e a gente não podia fazer a diferenciação dentro do regu-
lamento. Então, quando o assinante de televisão por assinatura, que constitui 
a maior demanda, que é um serviço de entretenimento, então a gente colocou 
que entre 9 h e 21 horas esse centro de atendimento tem que estar disponível 
para os assinantes.

O acesso a esse centro de atendimento deve ser gratuito para as ligações. 
Para a reclamação deve ser gratuito, com o acesso à telefonista sempre dispo-
nível. Se você é atendido por uma unidade de resposta automática ou audível, 
tem que ter já no primeiro nível a possibilidade de acesso à telefonista. Essa 
também é uma conquista desse regulamento: identificação obrigatória do as-
sinante; o assinante tem que se identificar, até para facilitar para a empresa.

Suspensão do serviço contratado é outra grande conquista. O assinante 
adimplente poderá requerer sem ônus uma única vez a cada 12 meses. Quer 
dizer, se você vai sair de férias por 30 dias, você pode suspender seus servi-
ços sem nenhum ônus. Não há a cobrança dos serviços. Vá para suas férias, 
e quando voltar reabilita sem pagar nada; isso é uma conquista. Esse período 
pode ser de 30 a 120 dias a cada 12 meses. Essa é uma conquista também para 
o consumidor.

Direito à compensação após 30 minutos de interrupção, ou seja, houve 
uma interrupção, que se restitua; pode até ser na próxima fatura ou em espé-
cie. Que se restitua para o assinante aquilo que ele deixou de consumir. Efeti-
vidade da conquista, ontem mesmo registrei uma. Terminamos um procedi-
mento administrativo por descumprimento de obrigação: foram identificadas 
interrupções de uma empresa, que não tinha ressarcido dez assinantes que fo-
ram identificados, que foram interrompidos por algum tempo, e mandamos 
devolver em dobro o que foi cobrado e mandamos parar com essa prática de 
não devolução do dinheiro.

Com relação ao conteúdo, o regulamento diz que não é admitida a co-
brança pelo conteúdo ofertado em ponto adicional. O grande problema desse 
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regulamento é que ele ficou muito pautado pelo ponto extra. Você vê que ele 
tem muita coisa a mais do que o ponto extra, mas o ponto extra quase que foi 
a killer aplication do regulamento. Então, o que acontece e a gente queria falar, 
é o seguinte: havia uma prática entre as operadoras que consistia, por exem-
plo, no seguinte: você comprava o futebol; aí você tem três pontos na sua casa 
e contratou para a sala; se você quisesse assistir no quarto por algum motivo, 
porque a sua filha ou a sua família ocupou a sala, por exemplo, ligava para lá e 
falava não estar a sala habilitada; você tinha que pagar de novo. Então, era du-
pla cobrança por uma programação que já estava comprada para a residência 
unifamiliar. A gente quis evitar isso e aconteceu toda essa celeuma em torno do 
tal ponto extra. Paga-se apenas uma vez para a unidade unifamiliar.

Quanto à aplicação, o regulamento aplica-se desde o início de sua vigên-
cia a todos os contratos de prestação de serviços; isso foi preciso sumular, foi 
preciso ir com uma súmula, porque se discutiu inclusive a partir de quando o 
regulamento passa a valer. O regulamento passa a valer desde a sua publicação.

Sobre a contratação do equipamento conversor/decodificador, o regula-
mento não veda que a prestadora e o assinante disponham livremente sobre a 
forma de contratação do equipamento conversor/decodificador, sendo cabível, 
portanto, que o façam por meio de venda, aluguel, comodato, entre outras. É 
vedado o abuso de poder econômico; a súmula traz isso. Isso está na Súmula 
9. Modificação na forma de contratação do conversor/decodificador quer di-
zer: se o conversor/decodificador contratado de uma forma de comodato, por 
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exemplo, se quiser modificar isso para aluguel, tem que haver anuência do as-
sinante; isso não pode ser automático; tudo que vai mexer no bolso do assi-
nante, tudo que vai mexer no contrato, que o assinante já fez, tem que ser ne-
gociado com o assinante.

A questão do boleto bancário foi outra coisa que o Dr. Gavronski pediu para 
que a gente abordasse aqui. A gente tem consciência de que as empresas estavam 
repassando o custo do boleto bancário para os assinantes; então, o que nós fi-
zemos? O Ato n.º 6.087, da Superintendência de Serviços de Comunicação de 
Massa, colocou lá, é uma das coisas que nós colocamos nesse ato: cessar em pra-
zo não superior a 30 dias a cobrança do boleto bancário em face de seus assinan-
tes. Alterar o dispositivo contratual, que trate a cobrança de boleto bancário em 
prazo não superior a 120 dias contados a partir da publicação do presente ato, 
ou seja, a gente mandou cessar a cobrança dos boletos bancários, e como é que 
efetivamos essa conquista? Nós transportamos esse ato para a alteração da 528, 
agora, em 2009, que é a incorporação do CDC para o nosso regulamento.

Nós levamos a termo isso no próprio regulamento: é vedado à prestadora 
cobrar do assinante valor relativo à emissão e ao envio do boleto bancário ou tí-
tulo de cobrança similar. E aí o que aconteceu com uma ação judicial da Asso-
ciação Brasileira de Televisão por Assinatura, que conseguiu em juízo a suspen-
são dos efeitos do artigo 6.º, é isso. O § 4.º do art. 16, e eu sabia, tinha um 6.º 
envolvido. Engenheiro sempre tem um número na cabeça. De modo que as ope-
radoras continuam repassando os custos bancários aos usuários que optem pelo 
pagamento de suas mensalidades por meio do boleto. Destaca-se, por fim, que, 
até a presente data, essa decisão não foi revista ou anulada pelo Poder Judiciário.
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Estou com o tempo esgotado. Poderia mostrar mais alguns dados, mas 
são específicos de desempenho das empresas. Se houver alguma necessidade, 
a gente mostra alguma coisa inclusive em relação ao Rio Grande do Sul. Mas 
eu encerro por aqui, porque dando essa visão mais ampla do que é a regula-
mentação e como é que a Agência Nacional de Telecomunicações está postada 
perante os prestadores de serviço de televisão por assinatura. Desculpe se me 
estendi. Muito obrigado.

Este texto é resultado da degravação da palestra e foi revisado por profi s-
sional habilitado, mas não pelo autor, pelo que se solicita a compreensão 
do leitor com eventual difi culdade de tolerância, que poderá ser suprida 
com o áudio da própria palestra, disponibilizado na mídia digital.

FONSECA: Como se observa, os serviços do regime de TV a cabo, DTH 
para o satélite, por ondas, MMDS e TV especial por assinatura a longo prazo 
vão ser convertidos no regime do SEAC. A Lei do SEAC, espera-se que vá ser 
um estímulo à competição; aliás, a lei é longa, tem o maior número de expo-
sições da lei tratando da competição também do estímulo à produção audio-
visual. Fala-se também dos direitos dos consumidores, em 3 ou 4 dispositivos, 
e a gente espera que a regulamentação possa completar esse espaço a respeito 
dos direitos do consumidor.

O que não se sabe ainda é qual o estímulo que os diversos regimes têm 
para migrar para esse serviço o mais cedo possível, por exemplo. E também 
outro aspecto: que o Ministério Público está desejoso de ter informações da 
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Anatel; fala-se hoje muito a respeito da análise de impacto regulatório; como 
o regime vai ser alterado extraordinariamente, esperamos que para melhor, e 
assim nós esperamos que isso ocorra. O que isso significa? Essa mudança, em 
termos de impacto regulatório, não somente do ponto de vista da introdução 
da competição, que é o mais importante, mexer na estrutura para na ponta fa-
vorecer o consumidor, quer dizer a análise de custo-benefício. A gente espera 
que mais cedo ou mais tarde tenhamos essas informações por parte da Anatel.

Vamos passar adiante e mudar um pouco a ordem consentida. Passamos 
ao Dr. Liton, para a sua exposição.

Liton Lanes Pilau Sobrinho

Inicialmente gostaria de cumprimen-
tar o nosso presidente da mesa, Dr. Antô-
nio Fonseca, da mesma forma o Dr. Mar-
coni, da Anatel, e o Dr. Ericson. Enalteço, 
aqui, o trabalho realizado pela Procuradoria 
da República, principalmente na pessoa do 
Dr. Alexandre Gavronski e também da Dra. 
Fernanda Alves, ela que está nas proximida-
des de Passo Fundo, trabalhando conosco. 

Ressalto que sem o apoio da Procurado-
ria da República não conseguiríamos avan-
çar em várias situações. Temos que enaltecer 
a função do Ministério Público, que tem a 
função de ser o fiscal da lei; essa é a condi-
ção de mudança quanto à prática que se está 
fazendo em relação ao mercado de teleco-
municações: a mudança é possível se houver 
um esforço do poder público, da sociedade 

civil, e através desses esforços conjuntos é que nós vamos conseguir realmente 
mudar a realidade do que vem ocorrendo hoje e da prática abusiva que é come-
tida diariamente pelas empresas de telecomunicações que operam o sistema. 
É lógico que nós podemos observar que vários avanços foram conquistados. 

Vou falar especificamente em relação aos direitos dos consumidores, aten-
do-me mais a esse ponto, pois tivemos vários avanços na nossa legislação. Aqui 
nós temos também que parabenizar o trabalho realizado pela Anatel nesse 
avanço em busca da unificação da legislação, mas o problema todo não é a 
questão de legislação no Brasil; o problema é a prática, a questão relacionada à 
efetividade da aplicabilidade e fiscalização da legislação. 
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Parabenizamos também as empresas de telecomunicações, por obedecerem 
ao princípio da eficiência; na hora de vender o produto, eles são perfeitos, mas, 
em contrapartida, em relação ao pós-venda, é um fracasso. Eu me pergunto o 
porquê disso. Para vender eles têm a perfeição, a eficiência, o produto, o melhor 
de todos, atende a todas as necessidades dos consumidores, mas, em contraparti-
da, quando vamos utilizar os produtos, começam os problemas. Às vezes as pes-
soas realizam o sonho de consumo ao contratar o serviço. Contratei a TV por 
assinatura, vou assistir à Libertadores, mas infelizmente a Libertadores não está 
no pacote, porque na concorrência entre os grupos a Fox adquiriu; propaganda 
enganosa. Onde está o abatimento proporcional do preço do produto? Destaco 
também a questão relacionada a esse avanço que nós tivemos em relação à Anatel 
no sentido de regular o serviço da Resolução 574, que estabeleceu algumas me-
tas. É louvável que se tenha que dar um prazo para adaptação, instalação e im-
plementação da rede, mas, em contrapartida, estabeleceu-se que dentro dos 12 
primeiros meses a meta é 20% de fornecimento do serviço.

Aqui nós temos que observar que o Código de Defesa do Consumidor es-
tabelece o princípio da vulnerabilidade. Quem é vulnerável? Vulneráveis são 
os consumidores e não os fornecedores. Nós temos no Brasil uma das tarifas 
mais caras do mundo, se não a mais cara. Em contrapartida, será que falta re-
curso para investimento na rede na ampliação? Nós temos que pensar também 
dentro desse sentido, dentro desse cenário; o avanço tecnológico possibilita o 
acesso à informação das pessoas, mas, em contrapartida, se a rede não suporta 
o número de usuários que se tem, nós devemos limitar até aquilo que a rede 
suporte. Aqui vai uma reflexão nesse sentido. 

Por que não cabe ao consumidor contratar um serviço, receber somen-
te 20% desse serviço e pagar 100% dele? É o princípio da proporcionalidade: 
nós devemos pagar aquilo que é consumido. O Código de Defesa do Con-
sumidor estabelece a oferta; se a empresa não cumprir com a oferta, cabe ao 
consumidor pagar proporcionalmente o serviço. Nós tivemos vários avanços 
que já foram destacados, principalmente a questão relacionada à lei do SAC. 
A legislação é perfeita, mas a operacionalização é um fracasso. Desculpem-me 
dizer isso, porque a legislação estabelece que, no primeiro contato que se tem, 
deve-se ter o contato diretamente com a atendente e a possibilidade de cance-
lamento dos serviços.

Se nós fizermos uma consulta, nós vamos verificar o que na realidade não 
está sendo cumprido. Será que precisa de outra norma para dizer o que já está 
sendo dito pela resolução? Essa inoperância nós tínhamos em relação ao servi-
ço de atendimento ao consumidor para os Procons, uma limitação por parte 
das operadoras em relação a 5 ou 10 atendimentos por Procon. A nossa rede 
não suporta, a demanda cresceu; se cresceu a venda, tem que aumentar a estru-
tura. Nós devemos ter um serviço de eficiência; não pode ocorrer a frustração 
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do consumidor ao comprar um produto, um serviço que, quando vai usar, não 
funciona. Então, são louváveis esses avanços. Nós sabemos que isso delonga 
um tempo. Temos que observar que avançamos muito, mas, em contrapartida, 
nós também temos que verificar a questão da efetividade, que foi muito falada. 
A efetividade desses direitos tem que ocorrer na prática. 

Então, na questão da eficiência de que eu falava anteriormente, vamos pa-
rabenizar pela eficiência da venda, mas e o pós-venda? Os problemas não são 
difíceis de resolver. Um dos maiores problemas, e o Código de Defesa do Con-
sumidor traz, é um princípio básico à informação. A maioria das vezes nós tra-
balhamos no dia a dia no atendimento com os consumidores e eles querem a 
informação.

Falou-se dessas mudanças também com relação à Internet. Algumas ope-
radoras têm se valido do não encaminhamento da fatura, apenas encaminhan-
do-a pela Internet. Ocorre que nós tivemos vários avanços no Brasil em rela-
ção à inclusão digital, mas a maioria da população não tem acesso à Internet. 
Nós nos deparamos diariamente com pessoas indo no Balcão do Consumidor 
para solicitar a fatura, porque ele não tem uma impressora em casa, porque 
para pagar no Banco é lógico que poderia utilizar código, mas nem todas as 
pessoas têm essa instrução. Então nós devemos observar que essas são questões 
pontuais. Em relação ao estabelecimento da legislação, ninguém mais do que 
as empresas conhece melhor a legislação. E as empresas fazem um estudo, têm 
dados estatísticos segundo os quais, descumprindo-a, o número de pessoas que 
vão entrar em juízo se chegar a 10%, é muito. 

E nós temos outra realidade diversa: a questão relacionada ao estabelecimen-
to dos Procons. Aqui também parabenizamos o trabalho do diretor Cristiano 
Aquino frente ao Procon no Rio Grande do Sul. Trata-se da falta de interesse do 
Poder Executivo em implementar o Procon na sua cidade. Esse é um grande de-
safio, que se está vendo na reforma do Código de Defesa do Consumidor. Para 
quem essas pessoas vão reclamar? Isso tudo está calculado: o descumprimento da 
legislação é uma economia para o poder econômico. Nós tivemos avanços em 
relação a essa proximidade com o estabelecimento do TAC, que o Dr. Alexandre 
comentou, mas se nós observarmos esses valores nesse universo, digamos, de 54 
milhões de consumidores, quanto a empresa arrecada por mês?

As indenizações que são pagas, as multas, não correspondem a pratica-
mente nada, mas avançamos muito, pois já conseguimos essa proximidade. É 
interessante que outras operadoras tenham essa experiência, que outras opera-
doras também venham a se aproximar, porque a judicialização não vai resolver 
nada. Vai se ganhar mais tempo ainda. Então, nós temos que mudar essa cul-
tura, para efetivamente se respeitar o consumidor. Nós podemos observar que 
a prática estatal estabelece a burocratização, e aqui nós temos outro dado a tra-
zer: a questão relacionada ao atendimento por parte da Anatel.
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É a solicitação do código de protocolo. Nós tivemos uma situação de um 
caso concreto em que o sistema da operadora saiu do ar e a Anatel não aceitou 
a reclamação porque não havia código de protocolo de atendimento. 

Outro problema relacionado a isso são as ouvidorias. Elas não aceitam o 
contato sem protocolo de atendimento. Essa é uma realidade que existe. Nós 
temos dados de reclamações que estão fundamentadas; é um problema rela-
cionado ao acesso à informação. Se o órgão estatal cria ouvidoria – não só as 
estatais, mas as empresas privadas também –, tem que disponibilizar o acesso, 
independente do protocolo, pelo menos no meu entendimento. É lógico que 
nós sabemos que as demandas são grandes, mas na maioria das vezes há uma 
dificuldade relacionada ao contato.

Nós podemos pegar um caso prático aqui de uma consumidora, em rela-
ção à TV por assinatura; essa consumidora teve oito protocolos de atendimen-
to. A lei estabelece um protocolo de atendimento. Então nós observamos que 
há uma inoperância por parte das empresas de cumprir a legislação. O que fal-
ta realmente é nós observarmos, é dar essa efetividade à legislação. Tem-se essa 
lacuna em decorrência da privatização que ocorreu no Brasil, e aí podemos di-
zer que a privatização possibilitou a todos terem um telefone celular.

Nós podemos observar aqui, entre os presentes, alguns têm mais de um 
celular, ou não? O problema não é a questão do número de consumidores que 
têm; podemos observar o que as pessoas gastam. Esse problema está relaciona-
do também à questão do lucro. As tarifas na Europa são muito mais baratas do 
que no Brasil, e nós ganhamos menos, embora haja agora crise lá, mas por que 
nós temos que pagar um preço mais caro? É lógico, a abertura do mercado pos-
sibilitou a concorrência. Se ocorre a ampliação da rede, tem-se o acesso, mas 
e a preocupação com aquele pequeno município? Mas nessa localidade não se 
tem o lucro almejado. A própria Constituição estabelece, lá dentro da ordem 
econômica, o princípio da livre iniciativa, mas, em contrapartida, nós temos a 
função social dos bens de produção.

Então, deve-se ter o acesso a todos os serviços. O que se quer realmente é 
que se cumpra o que está estabelecido na lei. O grande problema do consumi-
dor é a oferta não cumprida.

Há também a questão relacionada ao estabelecimento do ponto extra, que 
o Dr. Marconi comentou. Tinha que pagar para poder habilitar no outro re-
ceptor que tinha em sua casa; essa foi uma briga muito grande, e nós, em Pas-
so Fundo, em decorrência de um desafio lançado pelo ministro Antônio Her-
mann Benjamin Vasconcelos, ele estabeleceu para nós fazermos um Código 
Municipal de Defesa do Consumidor.

E no Código Municipal de Defesa do Consumidor, de forma comple-
mentar, pelo interesse local e das práticas verificadas nos atendimentos, nós 
colocamos como prática abusiva. E por essa prática abusiva, dependendo 
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dessa regulamentação, nesse vácuo da legislação, uma das empresas de TV 
por assinatura ingressou em juízo, alegando essa não competência municipal 
para o estabelecimento em relação ao ponto extra. Se eu estou contratando 
sinal e eu dividir dentro da minha residência, eu estou pagando sinal, é lógi-
co que a velocidade vai diminuir, mas é uma opção do consumidor, que lhe 
deve ser dada. 

Podemos perceber também a questão relacionada às mudanças no con-
trato. É um contrato de adesão e muitas vezes ocorre mudança unilateral, sem 
a comunicação expressa ao consumidor. Se nós observarmos a questão relacio-
nada à remessa dos contratos, nós temos a venda utilizada pelo telefone, em 
que o consumidor nunca recebe o contrato.

Outro ponto importante, relacionado também à Lei do SAC, é o que se 
refere ao envio das gravações ao consumidor no prazo de 10 dias. Olha, se nós 
observarmos essa situação, somente em juízo para conseguir, porque vários ca-
sos foram solicitados e não se obtém a gravação.

É lógico que o Código de Defesa do Consumidor reconhece o princípio 
da inversão do ônus da prova, mas tem a questão da hipossuficiência, que so-
mente vai ser estabelecida em juízo. Então nós podemos observar que em de-
corrência da legislação nós não temos problemas. O problema é a questão da 
prestação do serviço e o cumprimento. Como eu falava anteriormente, a ques-
tão da eficiência na venda e, agora, no pós-venda, são os problemas que ocor-
rem em relação a isso. 

Nós podemos destacar também a questão relacionada ao pacote do Bra-
sileirão. O aumento abusivo este ano do preço em relação ao que era estabe-
lecido no ano passado. Houve um aumento excessivo para a contratação do 
pacote; então, essa relação estava sendo estabelecida por parte da Anatel, e isso 
deve chegar ao conhecimento dos consumidores, para que eles tenham uma 
informação clara e expressa.

As contas, quem é que entende a conta telefônica ou a conta de In-
ternet? Alguém entende dos valores que são cobrados? É lógico que houve 
alterações em relação ao pulso, ao estabelecimento da cobrança por minu-
to, mas praticamente ninguém entende a sua conta. Assim como o próprio 
prazo estabelecido, a questão dos 90 dias para cobrar esses valores. Pode 
cobrar retroativo o valor que não foi pago. Há um problema relacionado 
ao fato de que não se cria um sistema eletrônico, que é o sistema estabele-
cendo as tarifas, e de forma on-line. O consumidor já está lançado, porque 
é um sistema eletrônico que faz a captação das ligações. Vai estabelecer a 
questão dos minutos e o preço, porque não se pode ter isso em tempo real 
para o consumidor. Havia uma operadora que estabeleceu o gestor on-line. 
O consumidor só poderia liberar acessando a Internet. Nem todo mundo 
tem acesso à Internet.
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A questão relacionada à Internet 3G é outro problema gravíssimo. Vende-
-se mais do que a capacidade suporta; questão de área de sombra, não tem si-
nal, tem que ter um investimento para suprir o sinal daquele local. Por exem-
plo, se nós observarmos agora na minha operadora, aqui dentro não pega. 
Algumas dizem que é Claro, mas às vezes estão no escuro; outra é Vivo, mas 
está morta, e aí nós vamos verificando essas situações.

É lógico que tivemos muitos avanços, mas nós dependemos também da 
conscientização da sociedade. Há um desconhecimento por parte da socieda-
de com relação ao reconhecimento dos seus direitos; é em decorrência desse 
desconhecimento que os abusos são cometidos. Mas essa mudança cultural 
somente vai ser possível através da educação para o consumo, e aqui nós po-
demos perceber o que foi falado pela Anatel: o estabelecimento da cartilha in-
formando o consumidor numa linguagem fácil, clara, de fácil compreensão e 
entendimento.

Não sendo assim, nós vamos continuar discutindo essas questões. Avança-
-se em determinado momento, mas os problemas não são resolvidos na velo-
cidade em que o mercado atua. Nós podemos perceber também, dentro des-
sa relação, a questão relacionada ao estabelecimento do boleto bancário, outra 
situação discutida.

Num primeiro momento, mudou-se a denominação, por parte dos ban-
cos, para lâmina bancária, mas era boleto bancário e a cada momento se mu-
dava a denominação; essa responsabilidade é uma contratação de quem é da 
cadeia de fornecimento. O Código de Defesa do Consumidor estabelece no 
art. 3.º quem são os fornecedores; se a empresa contratou um terceirizado 
para prestar o serviço, a responsabilidade é dela. E aí chegamos a um outro 
serviço, a questão da Internet. Foi mencionado aqui que as operadoras de te-
lefonia prestam esse serviço. A contratação ocorre, por exemplo, com a Oi; 
vou contratar o serviço da Oi, mas no cancelamento eu tenho que contatar 
o provedor. Mas eu contratei direto com a Oi, e se eu contratei com ela, ela 
deve fazer o cancelamento com o prestador que ela contratou para fornecer 
o serviço.

Então, a forma que se estabelece é uma burocratização para a solução dos 
problemas, e com isso a maioria das pessoas deixa por isso mesmo; às vezes é 
uma diferença de R$ 1,00, R$ 5,00, mas no final do mês vai fazer uma gran-
de diferença.

Para nós conseguirmos mudar essa realidade social, delonga um bom 
tempo. Nós estamos aí já com a maioridade do Código de Defesa do Consu-
midor e ainda estamos discutindo todas as questões relacionadas com a sua 
reforma, mas nós temos um grande risco aí: o não estabelecimento do prin-
cípio do retrocesso, não se perder a aquisição de direitos que já foram con-
quistados pela sociedade, e aqui está um papel fundamental da participação 
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dos Procons municipais. Nessas ações que foram estabelecidas, como foi fa-
lado pelo Dr. Alexandre, em parceria com o Procon do Rio Grande do Sul, a 
informação veio do local; as empresas, através da sua rede de lojas e algumas 
terceirizadas, abriram postos de atendimento. As pessoas chegavam no posto 
de atendimento, o que ocorria? Havia um telefone para ligar para um 0800, 
mas isso não é atendimento presencial. Antes da privatização, todo muni-
cípio tinha o seu posto de atendimento. Com a privatização, diminuiu-se, 
centralizando o atendimento. Centralizando atendimento, tem que ter uma 
rede que suporte.

Podemos observar também que, em relação à TV por assinatura, quando 
ingressou a TV por assinatura no Brasil não havia publicidade dela; se eu es-
tou pagando, eu quero ter a programação, a liberdade e não sou obrigado a ter 
o comercial. Com o que nós nos deparamos na atualidade? A comercialização 
está incluída; então se comercializa publicidade, que deveria ser gratuita. Aqui 
cabe uma reflexão: eu tenho que ter a livre escolha para poder acessar o serviço 
da forma como eu quero. Agora, a prática que se estabelece sempre é o inverso: 
faz-se a abusividade, para depois consultar o consumidor.

Fazem-se as mudanças; daí o consumidor vai ter que concordar ou 
não. Para aí! Nós temos que inverter essa relação. Vulnerável, volto a fri-
sar, é o consumidor. Então devem-se ampliar essas discussões. Nós temos 
instrumentos, principalmente a questão do estabelecimento das audiências 
públicas, mas aqui também cabe uma crítica dentro do princípio da lega-
lidade. O ato se deu com audiência pública. Para que horários são marca-
das as audiências públicas? As pessoas conseguem participar das audiências 
públicas? O advento tecnológico possibilita outros instrumentos, como as 
redes sociais. Então nós temos mecanismos para dar uma efetividade maior 
em relação à participação da sociedade. Isso falta realmente concretizar. Os 
mecanismos tecnológicos hoje se têm; temos a tecnologia para isso. Temos 
que dar esse acesso à sociedade para poder participar, e principalmente 
quando se fazem as alterações legislativas, a sociedade deve ser conquista-
da em primeiro lugar. Porque os problemas ocorrem onde, em relação ao 
usuário, ninguém mais do que o usuário sabe os problemas que enfrenta 
no dia a dia. Quando falta sinal, eu pergunto: há o abatimento proporcio-
nal relativo ao dia de ausência de sinal por parte da operadora? Alguém já 
recebeu isso na sua fatura?

Outro detalhe: a divergência relacionada ao estabelecimento do preço do 
valor da conta, quando há divergências, a empresa cumpre perfeitamente o 
que ela faz? Ela retira daquele mês, dá baixa? Vai para o setor para análise e no 
mês seguinte vem aquele valor. Então, é muito cômodo, e aí o consumidor tem 
que novamente manter o contato. Então nós podemos observar que o merca-
do está em ascensão. O País é hoje a sexta economia mundial; será que há falta 
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de recursos? Nós podemos observar que o lucro das empresas no Brasil é muito 
maior que nos outros locais. Não é a questão somente da tributação que incide 
na tarifa para o usuário pagar muito mais caro. 

Então, cabe aqui essa reflexão, principalmente em relação ao papel do po-
der público, mas a sociedade também tem uma parcela de participação, uma 
parcela de culpa: as pessoas não reclamam. Mas não podemos culpar a socie-
dade. Não reclamam porque lá no seu município não existe o órgão de prote-
ção e defesa do consumidor. Foram elencados os números: no Brasil, menos 
de 10% dos municípios brasileiros dispõem de órgão de proteção e defesa do 
consumidor.

Se nós reunirmos esses esforços em relação à sociedade civil, aqui temos 
também a representação do IDEC. Temos também a questão dos órgãos de 
proteção e defesa do consumidor. O poder público somente através dessa 
união de esforços – e nós estamos verificando o que ocorre hoje aqui, com essa 
assinatura do novo TAC em relação ao anterior – é que nós vamos conseguir 
mudar essa realidade.

Mas isso depende do esforço de todos. Já me foram entregues aqui alguns 
avisos. Então não gostaria de ocupar mais tempo, até porque os colegas tam-
bém vão falar e posteriormente vamos abrir para o debate. 

Então eu agradeço a oportunidade, fico à disposição dos colegas e nova-
mente parabenizo a organização por trazer esta discussão, principalmente para 
o órgão de proteção e defesa do consumidor, que vai fazer o atendimento na 
ponta, para o usuário. Muito obrigado.

FONSECA: Muito obrigado, Dr. Liton, pela sua exposição, brilhante. 
É claro que é muito bizarro do ponto de vista do direito você ter um regula-
mento que faculta a operadora a atender apenas 20% nos primeiros 12 meses 
da velocidade máxima contratada. Na verdade, por um lado é bizarro, mas se 
compreende o que ocorre na verdade; a própria Agência reconhece a impossi-
bilidade de a operadora atender por falta de investimento. Então, a única saí-
da, que o Ministério Público hoje, no âmbito da 3ª câmara, já examina, é a 
possibilidade, com base no regulamento, de entrar com uma ação judicial, e 
espera que essa ação judicial tenha a adesão de outros órgãos do consumidor, a 
fim de que se alcance uma sentença coletiva que garanta ao consumidor pagar 
apenas aquele serviço prestado.

Isso parece óbvio do ponto de vista do direito e acontece em todos os se-
tores. Você paga por aquilo que você recebe; isso é muito comum na relação 
bilateral privada. Especialistas virão dizer melhor do que eu a respeito dessa 
situação.

Passo logo a palavra ao Dr. Ericson, que vai discorrer sobre TV digital e 
comunicação social.
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Ericson Meister Scorsim

É uma grande honra participar do II 
Simpósio dos Direitos dos Consumidores 
nas Telecomunicações, e em especial do pai-
nel Direito dos Consumidores dos Servi-
ços de TV por Assinatura e de Internet, em 
Porto Alegre, evento Coordenado pelo Mi-
nistério Público Federal – RS e Organiza-
do pelo Fórum Latino-Americano de Defe-
sa do Consumidor.

Há mais de 20 anos estudo as ques-
tões jurídicas relacionadas com a atividade 
televisiva, e, assim, parabenizo a iniciativa 
quanto à realização deste Simpósio, porque 
possibilita a entrada deste relevante tema na 
agenda pública nacional de discussões dos 
direitos dos consumidores.

O ambiente regulatório das comunica-
ções é integrado por diversas leis. O legisla-

dor diferencia a regulação dos serviços de telecomunicações (telefonia fixa e 
telefonia móvel)*, serviços de radiodifusão (rádio e televisão, aqueles destina-
dos à recepção direta e livre pelo público em geral)**, serviços de radiodifusão 
pública***, serviços de comunicação audiovisual de acesso condicionado (TV 
por assinatura)****. Os serviços de acesso à Internet, classificados como serviço 
de comunicação multimídia (e também como serviços de valor adicionado), 

* A Lei 9.472/97 trata dos serviços de telecomunicações e da criação da Anatel. Em 
seu art. 60, parágrafo primeiro, dispõe que telecomunicação é a transmissão, emissão 
ou recepção, por fi o, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo ele-
tromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações 
de qualquer natureza. No seu art. 61, a lei dispõe que o serviços de valor adicionado 
é a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e 
com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, 
apresentação, movimentação ou recuperação de informações. 
** A Lei 4.117/62 dispõe sobre os serviços de radiodifusão (rádio e televisão).
*** A Lei 11.652/2008 trata dos objetivos e princípios aplicáveis aos serviços de radiodi-
fusão pública e da criação da Empresa Brasil de Comunicação. 
**** A Lei 12.485/2011 disciplina os serviços de comunicação audiovisual de acesso 
condicionado.
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não são propriamente regulados por lei, mas tão somente por uma Resolução 
da Anatel.* 

Há uma nova Lei da TV por Assinatura: a Lei n. 12.485/2011, que trata 
dos Serviços de Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado, e desen-
cadeou intensas polêmicas e demandará atendimento e conhecimento a respei-
to dos direitos do consumidor nela previstos. 

O foco da exposição está nos direitos dos assinantes nos Serviços de TV 
por Assinatura, estabelecidos pela Lei dos Serviços de Comunicação Audio-
visual e alguns dos direitos garantidos pelo Regulamento dos Serviços de TV 
por Assinatura. Esta lei permitiu a entrada das empresas de telecomunicações 
nos serviços conhecidos como TV por assinatura, que, a partir de então, serão 
classificados como serviços de comunicação audiovisual de acesso condiciona-
do. Com isso, possibilitou-se a oferta conjunta de serviços na modalidade tri-
ple play: telefonia, TV por assinatura e Internet.**

* Cf. Resolução Anatel 272/2001. 
** A Lei da Comunicação Audiovisual afastou uma proibição da Lei da TV a Cabo de 
1997, que impedia a entrada das teles no mercado de TV por assinatura. O Brasil 
tem um mercado de TV por assinatura, segundo os dados da Anatel, que fatura R$ 
14 bilhões de reais. Hoje, em março de 2012, surpreendentemente, temos 12 milhões 
de assinantes e uma população total impactada pelos serviços de TV por assinatura 
em torno de 40 milhões, numa média de 3 pessoas por domicílio. Há mais de 5.000 
municípios; um dos desafi os é a universalização da TV por assinatura. A tendência, 
portanto, é o crescimento do consumo dos serviços.
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Há um cenário de fragilidade na defesa do consumidor diante das grandes 
corporações privadas. Espera-se que, a partir de maior conscientização a res-
peito de seus direitos e de estruturação dos órgãos de defesa, seja possível me-
lhorar esta situação. Décadas atrás o Procon não se ocupava da TV por assina-
tura; as questões corriqueiras estavam ligadas à cobrança do varejo, serviços de 
água, da luz, serviços financeiros. Porém, com a acessibilidade e o barateamen-
to dos serviços de TV por assinatura houve intensificação dos problemas, sen-
do que as estruturas de atendimento ao consumidor tornaram-se inadequadas 
para suportar demandas crescentes.

A defesa do consumidor envolve um valor essencial, que é a proteção de 
uma pessoa, de algo ligado à sua vida, ao seu bem-estar. A complexidade de-
corre do volume de informações, que dificulta o entendimento do consumidor 
sobre a legislação; ademais, por exemplo, existem centenas de planos de serviço 
de telefonia móvel; é um cenário caótico para o consumidor.

No ambiente regulatório, cada serviço de comunicação está submetido a um 
regime jurídico distinto. Nas telecomunicações, os serviços de telefonia fixa estão 
classificados no regime público (concessão), os serviços de telefonia móvel estão 
sujeitos ao regime privado (autorização). Os serviços de comunicação audiovisu-
al (TV por assinatura) estão no regime privado. Também os serviços de acesso à 
Internet estão no regime privado. Por sua vez, a TV por radiodifusão comercial 
(TV aberta) encontra-se regulada no regime de concessão de serviço público.* 

* Para os efeitos da presente exposição, TV Digital é a TV por radiodifusão. Conferir, 
também: Decreto 5.820/2006, que dispõe sobre a implantação do Sistema Brasileiro 
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Lembre-se que o foco do painel é a explanação dos direitos dos consumidores 
nos serviços de TV por assinatura.

A Lei da Comunicação Audiovisual é inovadora porque, em primeiro lu-
gar, ela abandonou o regime de direito público. Anteriormente, a Lei da TV a 
Cabo*, agora revogada pela Lei da Comunicação Audiovisual, adotava impro-
priamente a figura da concessão de serviço público. Antes, a regulação da TV 
a cabo baseava-se na técnica da concessão; considerava-se a TV por assinatu-
ra como serviço público. Porém, da interpretação dessa lei revogada notava-se 
um paradoxo. A Lei da TV a Cabo previa liberdade de preços, regime de com-
petição, livre iniciativa, mas o legislador veio a corrigir essa distorção jurídica 
ao adotar o regime de autorização na Lei da Comunicação Audiovisual. Qual 
é a consequência disso? No regime privado, que é o da autorização, não há 
obrigação de universalidade e de continuidade dos serviços. Isso gera proble-
mas políticos e jurídicos. Basta observar a disputa entre o governo e as empre-
sas de telecomunicações quanto à exploração dos serviços de banda larga, que 
estão no regime privado, para impor metas de universalização do atendimento. 
A empresa no regime de autorização dos serviços não tem, via de regra, legal-
mente a obrigação de executar serviços em todo o território nacional. Somente 
as empresas estarão obrigadas à universalização na hipótese de formalização de 
compromisso com o governo. 

A Lei da Comunicação Audiovisual promoveu o ordenamento das ativi-
dades econômicas ligadas ao mercado audiovisual, daí a adoção de regras dife-
rentes para produção, empacotamento, programação e distribuição de conte-
údos. A responsabilidade dos distribuidores é entregar o conteúdo audiovisual 
no domicílio do assinante. Ademais, os serviços de distribuição de conteúdo 
audiovisual são fiscalizados pela Anatel.

A Lei da Comunicação Audiovisual prevê quatro direitos dos assinantes 
em seu art. 33; a Lei da TV a Cabo previa de dois direitos. Será que a nova Lei 
da Comunicação Audiovisual protege adequadamente o consumidor? Qual é 
o contexto de surgimento dessa lei? Os movimentos de consumidores se orga-
nizaram e estavam devidamente representados lá no Congresso Nacional no 
momento da discussão parlamentar? Enfim, ficam as perguntas para reflexão. 

O primeiro dos direitos contidos na Lei da Comunicação é o de conhecer, 
previamente, o tipo de programação exibida, o que abrange informação sobre 
gênero, horário, público destinatário, pacotes de serviços, preços, entre outras.**

de TV Digital – Terrestre – SBTVD, e contém regras de transição da transmissão 
analógica para a digital do serviço de radiodifusão de sons e imagens.
* Ver Lei 8.977/95, ora revogada pela Lei 12.485/2011.
** Art. 33, I, da Lei 12.485/2011.
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Outro direito legal é o da contratação dos serviços de instalação e manu-
tenção com a distribuidora de conteúdo audiovisual.* De certo modo, a distri-
buidora torna-se a responsável pela execução desses serviços para o assinante. 
Ainda que ela terceirize parte dessas atividades, a distribuidora será a responsá-
vel legal pela prestação adequada dos mencionados serviços. 

Outro direito legal do assinante consiste em relacionar-se apenas com a 
prestadora do serviço de acesso condicionado.** O objetivo é centralizar a rela-
ção jurídica com a prestadora, para fins de facilitação do acesso do consumi-
dor à unidade de atendimento. São três os serviços que podem ser ofertados 
por uma mesma empresa: telefonia, televisão e Internet. Com isso evita-se que 
o consumidor fosse obrigado a resolver problemas em cada um desses serviços 
com empresas diferentes.

Em relação ao direito de acesso gratuito aos contratos***, via de regra, se o 
consumidor acessar o site da prestadora do serviço de comunicação audiovisu-
al, encontrará minuta do contrato. Mas aqui há um grave problema: devido 
à modelagem desse contrato, ele dificilmente consegue entender as cláusulas 
contratuais. A experiência da leitura do contrato de serviços de TV por assina-
tura, do regulamento da Anatel e da lei não facilita o conhecimento dos direi-
tos. Há, ainda, muita linguagem técnica que impossibilita a compreensão pelo 
leigo. Nesse cenário, como assegurar a conscientização a respeito dos direitos? 

* Art. 33, II, da Lei 12.485/2011.
** Art. 33, IV, da Lei 12.485/2011.
*** Art. 33, V, da Lei 12.485/2011.
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Anteriormente, havia um problema recorrente nos contratos, que era a utiliza-
ção da letra miúda na redação de suas cláusulas; agora há a tipografia maior, só 
que não resolve o problema da compreensão, pois não há um padrão de clareza 
na linguagem dos contratos e nos textos dos sites. Como fica então a efetivida-
de do direito à informação?

Como ação exemplar, cita-se a atuação do Ministério Público, que de-
mandou a mudança no padrão de atendimento do consumidor por telefone, 
inclusive com a modificação das frases utilizadas pelo pessoal encarregado do 
atendimento do consumidor. 

Outro direito legal do assinante é a opção de contratar exclusivamente os 
canais de distribuição obrigatória.* Em outras palavras, garante-se o direito 
de acesso a esses canais de distribuição obrigatória públicos. São os canais de 
radiodifusão das TVs comerciais, os canais públicos: TV Senado, TV Câmara, 
TV Justiça, TVs Comunitárias, entre outros. Se o consumidor quiser apenas 
assistir à TV Senado, ele tem a possibilidade de assinar apenas um pacote bá-
sico que contenha a TV Senado e a TV Justiça.

Qual é o problema? É que essa opção tem um custo. É preciso pagar uma 
assinatura básica para acessar os canais públicos. Para assistir a TV Justiça, TV 
Câmara ou TV Senado é necessário ter o serviço de TV por assinatura. Nem to-
das as cidades brasileiras têm acesso gratuito a esses canais públicos na TV aberta. 

* Art. 33, VI, da Lei 12.485/2011.
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Outro direito legal é o acesso a dispositivo de bloqueio de canais de pro-
gramação*; o distribuidor dos conteúdos audiovisuais tem que oferecer esse 
dispositivo no decodificador, para que os pais possam controlar a progra-
mação, as cenas de violência e sexo. Existe lei federal específica que trata da 
utilização de tecnologia de bloqueio, que os televisores devem vir equipados 
com esse tipo de dispositivo, mas agora a lei impõe como obrigação dos dis-
tribuidores, aqueles que entregam o conteúdo audiovisual no domicílio do 
assinante.**

Outro direito legal é o da não discriminação entre os usuários.*** Se a ope-
radora resolver privilegiar os assinantes dos pacotes Premium em detrimento 
dos assinantes da TV Justiça, da TV Câmara, que possuem um plano básico, 
haverá tratamento discriminatório, algo vedado pelo legislador. 

No âmbito do Regulamento de Proteção aos Assinantes, entre outros di-
reitos, garante-se o direito que consiste no prévio conhecimento das condições 
contratuais. A prestadora dos serviços deve informar as cláusulas contratuais 
sobre fidelização, periodicidade, preços, forma de atendimento ao consumidor 
e assim por adiante. Ademais, a conquista do direito de resposta escrita às re-
clamações é um grande avanço. Também a garantia da opção da contratação 
sem fidelização; o consumidor pode escolher se quer cláusula de fidelidade ou 
não, e essa cláusula é de no máximo 12 meses.

* Art. 11, parágrafo terceiro, da Lei 12.485/2011.
** Cf. Lei 10.222/2001.
*** Art. 34 da Lei 12.485/2011.
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Há também o direito legal à informação prévia da alteração dos canais. 
Um jornal veiculado hoje, da capital gaúcha, noticiou que uma das operado-
ras cancelou um dos seus canais da programação, e assim o consumidor ficou 
à mercê da vontade da operadora. Nessa hipótese de cancelamento de canal, 
há regra que garante o acesso a canal semelhante ou, alternativa, garante-se a 
opção de rescisão do contrato. Então, devido à oferta da programação variar 
conforme as leis do mercado, deve-se, no mínimo, informar o consumidor, 
de modo antecipado, a respeito dessas mudanças nos canais. E garantir a pre-
sença do canal escolhido na grade de programação por um período mínimo. 
O consumidor contrata um pacote de canais de programação, o qual tem um 
canal de esportes que transmite, por exemplo, o Campeonato da Libertadores 
da América. O canal é transmitido por um tempo, porém alguns meses depois 
o consumidor deixa de recebê-lo. Ora, muitas vezes o consumidor contratou 
o serviço de TV por assinatura por causa desse específico canal. Daí a necessi-
dade de sua proteção, porque criada uma expectativa legítima quanto à conti-
nuidade da programação. 

Outro dispositivo da Lei da Comunicação Audiovisual trata do direito à 
continuidade dos serviços e à manutenção dos preços pelas prestadoras dos 
serviços de TVC, MMDS, DHT e TVA.* Há regras de transição e de adap-

* Art. 37, parágrafo terceiro, da Lei 12.485/2011. TVC é TV a cabo. MMDS é Serviço 
de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal. DTH é o serviço de distribuição de 
sinais de televisão e de áudio por assinatura via satélite. TVA é o serviço especial de 
televisão por assinatura.
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tação para essas empresas. Por exemplo, a concessionária do serviço de TV a 
cabo torna-se uma empresa autorizada a prestar o serviço de comunicação au-
diovisual. Nesse período de adaptação, o legislador garante o preço dos servi-
ços em nível igual ou inferior. Ou seja, o preço dos serviços pode até não bai-
xar, mas não pode aumentar, e o serviço não pode ser interrompido. 

 Por outro lado, existem muitos direitos dos assinantes no Regulamento 
de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por 
Assinatura.* Essa resolução é anterior à Lei da Comunicação Audiovisual, mas 
ainda se encontra em vigência, porque seu conteúdo foi ratificado pela Reso-
lução Anatel 581, de 26 de março de 2012, que aprovou o Regulamento do 
Serviço de Acesso Condicionado.** O Regulamento é muito mais protetivo à 
situação do consumidor do que a lei. 

O Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Ser-
viços de Televisão por Assinatura contém em seu art. 3 um bloco de direitos 
que oferece garantias concretas de defesa do consumidor. 

Esse Regulamento garante os seguintes direitos:

• acesso aos serviços de televisão por assinatura, com padrões de quali-
dade e regularidade adequados a sua natureza em sua Área de Presta-
ção de Serviço, conforme condições ofertadas ou contratadas;

• liberdade de escolha de sua Prestadora e Plano de Serviço;
• não discriminação quanto às condições de acesso e fruição do serviço, 

desde que presentes as condições técnicas necessárias, observado o dis-
posto na regulamentação vigente;

• prévio conhecimento das condições de contratação, prestação, fide-
lização e suspensão dos serviços, especialmente dos preços cobrados, 
bem como a periodicidade e o índice aplicável, em caso de reajuste;

• inviolabilidade e segredo da comunicação entre Assinante e Pres-
tadora, salvo nas hipóteses e condições constitucional e legalmente 
previstas;

• não suspensão do serviço em sua solicitação, salvo por débito direta-
mente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de condi-
ções contratuais;

* Ver Resolução 488/2007.
** Em 26.03.2012, a Anatel editou a Resolução 581/2012, que aprovou o Regulamento 
dos Serviços de Comunicação Audiovisual e manteve os direitos do Regulamento de 
Proteção aos Direitos dos Assinantes dos Serviços de TV por assinatura, previstos na 
Resolução 488/2007.
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• respeito a sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização 
de seus dados pessoais pelas prestadoras do serviço;

• obtenção de resposta às solicitações de informações e às reclamações 
apresentadas junto às Prestadoras do serviço, podendo o Assinante 
exigir que a resposta seja dada por escrito;

• direito de petição contra as Prestadoras do serviço perante o órgão re-
gulador e os organismos de defesa do consumidor;

• reparação dos danos causados pela violação de seus direitos;
• adequada prestação do serviço que satisfaça às condições de regulari-

dade, respeito no atendimento, cumprimento de normas e prazos pro-
cedimentais;

• acesso às Prestadoras para encaminhamento de reclamações, solicita-
ções de informações e serviços e sugestões;

• restabelecimento da prestação dos serviços: em até 48 horas, contadas 
a partir da quitação dos débitos pendentes; ou em até 24 horas, a par-
tir da comprovação da quitação ou de erro de cobrança, nos termos da 
legislação vigente. 

• acesso às informações relativas a sua pessoa constantes de registros ou 
banco de dados de prestadores de serviços;

• obtenção de informações precisas sobre local e horário de funciona-
mento dos centros de atendimento das Prestadoras;

• acesso à tramitação e informações por escrito sobre as decisões profe-
ridas e respectiva motivação;

• recebimento do documento de cobrança contendo os dados necessá-
rios à exata compreensão do serviço prestado;

• recebimento adequado dos serviços de instalação, manutenção e reti-
rada dos equipamentos necessários à recepção dos sinais;

• não ser obrigado ou induzido a adquirir bens ou equipamentos que 
não sejam de seu interesse, salvo diante de questão de ordem técnica, 
para fruição do serviço;

• obtenção gratuita de informações sobre os canais e a programação ofe-
recida;

• devolução, em dinheiro, das quantias pagas em decorrência de cobrança 
indevida, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido dos 
mesmos encargos aplicados pela prestadora aos valores pagos em atraso;

• suspensão temporária do serviço contratado, quando solicitada, nos 
termos do disposto no artigo 12;

• substituição, sem ônus, dos equipamentos instalados no endereço do 
Assinante e necessários à prestação do serviço, em caso de incompati-
bilidade técnica ocasionada por modernização da rede da Prestadora, 
que impeça a fruição do serviço;
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• substituição, sem ônus, dos equipamentos da Prestadora instalados no 
endereço do assinante, necessários à prestação do serviço, em caso de 
vício ou fato do produto;

• comunicação prévia da inclusão do nome do Assinante em cadastros, 
banco de dados, fichas ou registro de inadimplentes;

• rescindir, antecipadamente, sem ônus, o contrato quando constatado 
descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Pres-
tadora;

• ter acesso, por meio eletrônico, correspondência ou pessoalmente, a 
seu critério e sem qualquer ônus, ao conteúdo das gravações das cha-
madas por ele efetuadas ao Centro de Atendimento da Prestadora, em 
até dez dias.

Uma observação quanto ao ponto extra. A lei não garante a gratuidade do 
ponto extra. Divulga-se que é sem ônus, mas não é verdade. Por força de de-
liberação da Anatel, permite-se à operadora cobrar os serviços de instalação, a 
ativação e o serviço de manutenção; e também cobrar pelo aluguel/comodato 
do conversor/decodificador dos sinais de televisão; então não há propriamente 
ponto extra gratuito.*

Além disso, a aprovação pela Anatel das Regras com as Metas de Quali-
dade dos Serviços de TV por Assinatura, por intermédio de Resolução**, é um 
grande avanço em termos de proteção do consumidor. A agência reguladora 
criou parâmetros para verificar a qualidade dos serviços, a partir de índices de 
reclamação, boleto, cobrança, etc. 

A Anatel tem a responsabilidade quanto à regulamentação da Lei da Co-
municação Audiovisual e a fiscalização do serviço de distribuição de conte-
údos. Entre outras funções, compete à agência reguladora aferir a qualidade 
técnica do sinal entregue aos assinantes. 

A Ancine é a responsável pela regulamentação das regras relacionadas à 
produção do conteúdo audiovisual, especialmente daquelas que tratam das 
quotas obrigatórias de conteúdo nacional na programação das televisões co-
merciais, de incentivo à produção audiovisual brasileira.*** O objetivo das re-
gras das quotas é incentivar a entrada de conteúdo brasileiro na programação, 
algo saudável para democratização do mercado audiovisual e a produção inde-
pendente. É importante a proteção à cultura, à pluralidade e à diversidade que 

* A questão do ponto extra está disciplinada na Súmula 9/2010 da Anatel. 
** Ver Resolução 411/2005.
*** Em 25.5.2012, a Ancine, na tarefa de regulamentar a Lei da Comunicação 
Audiovisual, baixou a Instrução Normativa n.o 100 e 101. 
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existe no Brasil; conteúdos plurais e diversos com qualidade devem ser vistos 
na televisão brasileira.

Verifica-se a incoerência das políticas culturais relacionadas à exibição de 
filmes. Quanto dinheiro público foi gasto com renúncia fiscal para apoio ao ci-
nema nacional! Só que os filmes brasileiros não entraram na TV brasileira. Por 
décadas o dinheiro do contribuinte foi utilizado na produção das obras audio-
visuais sem haver janelas de exibição nas emissoras de televisão. Diante disso, é 
importante, por um período temporário, esse regime de quotas, muito embora 
se saiba da polêmica que o tema comporta.

Enfim, o consumidor dos Serviços de TV por assinatura tem direitos na 
Lei de Comunicação Audiovisual, no Regulamento de Proteção ao Assinante 
da TV por Assinatura. Além disto, também ele pode contar com o Código de 
Defesa do Consumidor. 

Registre-se que houve avanços no serviço de atendimento ao consumidor 
por telefone, mas é claro que é preciso avançar mais. Este tema será objeto de 
painel específico, daí porque não será aqui abordado. Atualmente, é funda-
mental adaptar os serviços de proteção ao consumidor em função da evolução 
da tecnologia de informação e das comunicações. Daí a necessidade de meca-
nismos de atendimento on-line do consumidor pelos Procons, com a criação 
de estruturas e ferramentas adequadas que facilitem o acesso do cidadão aos 
serviços de orientação e defesa. No cenário de processos judiciais eletrônicos, 
por que não processos administrativos eletrônicos?

Quanto ao direito dos usuários dos serviços de acesso à Internet, o painel 
anterior tratou deste assunto. Há várias questões envolvidas: velocidade con-
tratada, qualidade do sinal recebido, desnecessidade de contratação do serviço, 
universalização dos serviços de banda larga, neutralidade da rede, segurança 
dos dados pessoais, etc.* 

Para encerrar, nas últimas décadas, o Brasil amadureceu institucionalmen-
te e democratizou o consumo; há mais e melhores direitos para os consumi-
dores; há o regime de responsabilidade das empresas. Porém há muito ainda a 
ser feito, especificamente quanto à tutela dos direitos no âmbito audiovisual. 
Entre os desafios está a política pública de comunicação sobre os direitos, edu-
cação do consumidor e sua inclusão digital multimídia. Por exemplo: o site da 
Anatel avançou; mas não é um site funcional para o consumidor e para o ci-
dadão.

O site da Federal Communications Commission – FCC, a agência regula-
dora das comunicações dos EUA é bom em termos de navegação e visualização 
dos conteúdos. O Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC também tem 

* A Resolução 272/2001, que aprova o Regulamento do Serviço de Comunicação 
Multimídia, contém os direitos dos usuários dos serviços de acesso à Internet.
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um site muito bom de comunicação visual. O desafio, portanto, é melhorar e 
facilitar os sites dos órgãos ligados à defesa do consumidor, e, respectivamente, 
a apresentação e o agrupamento das informações disponíveis.

Outros dos desafios é a educação digital no contexto multimídia. Edu-
car crianças e adolescentes quanto aos direitos. A TV é um meio tradicio-
nal, que, embora atinja o grande público, se depara com quedas expressivas 
em sua audiência. A TV (e a atenção do consumidor) concorre com com-
putadores, tablets, notebooks, smartphone. Novos tempos demandam outro 
modelo de educação, que utilize, de modo inteligente, os avanços tecno-
lógicos. 

Algumas tendências no mercado dos serviços de TV por assinatura que 
poderão trazer problemas na aplicação dos direitos dos consumidores: 

Por exemplo, as modificações nas programações audiovisuais e o aumento 
do preço dos pacotes de canais. Ademais, como estratégia comercial, as opera-
doras poderão cobrar mais dos canais em alta definição, HDTV, e menos nos 
canais de definição padrão. A operadora poderá estabelecer dois níveis de qua-
lidade na resolução das imagens e impor preços diferentes? 

Outro possível problema está no acesso aos canais públicos e estatais, TV 
Câmara, TV Justiça. O Brasil vive a transição do modelo de transmissão ana-
lógico para o digital. A Anatel terá que verificar a qualidade do sinal recebido 
pelo consumidor. Por exemplo, uma determinada TV Câmara Legislativa Mu-
nicipal tem uma dada qualidade em seu sinal de vídeo e áudio. A distribuidora 
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pode decidir por não distribuir o sinal da TV Câmara porque o mesmo é tec-
nicamente ruim. O prejudicado com essa estória é o cidadão. 

Quanto à digitalização do sinal de televisão, para essa migração do analógico 
para o digital, a Lei da Comunicação Audiovisual estabeleceu como obrigação da 
distribuidora o must carry; o dever de carregar o sinal analógico das empresas de 
radiodifusão comercial. Nessa hipótese a lei impõe a cessão gratuita e onerosa do 
sinal para as distribuidoras. Porém, se a TV comercial já transmitir o sinal digital, 
então deverá ocorrer acordo comercial com a distribuidora.* 

Há ainda o problema do volume de áudio nos intervalos comerciais das 
emissoras de televisão. Existe uma lei que regulamenta a questão do áudio, mas 
é uma lei aplicável à radiodifusão. Como fica a TV por assinatura? A Anatel 
deve cuidar disso.

O Brasil avançou em termos de proteção aos direitos dos consumidores 
nos serviços de TV por assinatura, mas precisa progredir mais. Discute-se ain-
da a qualidade técnica do sinal e dos serviços. Porém, o Brasil precisa amadu-
recer e discutir a qualidade do conteúdo audiovisual. Que espécie de progra-
mação de televisão é necessária para o Brasil, para fins de educação, cultura e 

* Cf. art. 32, parágrafo segundo, da Lei 12.485/2011, o qual está sendo questionado 
na ADIn 4.756/DF, ajuizada pela Associação Brasileira de Radiodifusores – Abra, 
ora pendente de julgamento no STF, que alega que o artigo legal é inconstitucional, 
porque fere o direito autoral das empresas de radiodifusão sobre a programação e o 
princípio constitucional da livre iniciativa. 
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entretenimento e que pode contribuir para o desenvolvimento das pessoas, da 
sociedade e do mercado? 

Muito embora não seja fácil definir o que seja qualidade, é importante o 
debate público sobre o tema. O Código de Defesa do Consumidor não disci-
plina a responsabilidade pela qualidade de serviço? É só a entrega do sinal, ou 
o conteúdo audiovisual exibido para o consumidor? A Lei da Comunicação 
Audiovisual atribui competência para a Ancine fiscalizar a aplicação das regras 
sobre as cotas nacionais; a partir daí talvez ocorra maior debate sobre a quali-
dade da programação das tevês.* 

Quanto ao relacionamento entre Internet e TV, há a questão da neutrali-
dade da rede de banda larga e sua utilização para distribuição de conteúdo au-
diovisual. Por exemplo, nos Estados Unidos a maior operadora de TV a cabo 
– Comcast – oferece serviços de TV a cabo e serviços de Internet. A operado-
ra, vez que proprietária da infraestrutura de comunicações, pode direcionar o 
fluxo de transmissão de dados em sua rede. Na medida em que o usuário aces-
sa a Internet ele deixa de ver propaganda comercial associada à programação 
veiculada na televisão. Daí o potencial interesse econômico da operadora no 
controle do acesso do usuário à Internet e direção de sua atenção para sites de 
parceiros comerciais. 

Enfim, os órgãos de defesa do consumidor possuem grande responsabili-
dade quanto à efetivação dos direitos. Este Simpósio simboliza união, reflexão, 
debate público de relevantes temas nacionais. O Rio Grande do Sul é o exem-
plo da vanguarda em termos culturais, de cultura jurídica, cultura cidadã; que 
esse movimento possa se espalhar por todo o território nacional, numa articu-
lação mais efetiva entre os demais órgãos de defesa do consumidor, a Anatel e 
o Congresso Nacional. Além disso, a Lei da Comunicação Audiovisual tratou 
de questões estruturais do mercado. Ela poderia ter sido mais generosa com os 
consumidores se ampliasse o rol de seus direitos. 

Por outro lado, como exemplo de didática na apresentação de direitos, o 
designer Siegel Gale, cujo trabalho está focado no design da comunicação no 
ambiente digital, criou o Acordo Simplificado sobre Cartões de Crédito (Sim-
plified Credit Card Agreement). Um documento eletrônico exibido no am-
biente digital que contém direitos básicos nos acordos em dívidas financeiras. 
O objetivo da criação do documento é simplificar o acesso às informações rele-
vantes.** Esse exemplo fica como sugestão para a Anatel simplificar e melhorar 

* No Estado do Rio Grande Sul, um dos pioneiros doutrinadores, o Procurador da 
República Domingos Dresch da Silveira, escreveu uma obra jurídica sobre o controle 
da qualidade da programação da televisão.
** Nos mecanismos de busca da Internet encontra-se facilmente este documento do 
autor Siegel Gale, que o criou no contexto da crise fi nanceira norte-americana. 
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a visualização em seu site, assim como os demais sites ligados aos órgãos de de-
fesa do consumidor. Que possa servir como ilustração da necessária adaptação 
da leitura dos contratos no cenário de navegação na Internet. É fundamental 
o cuidado com a arquitetura da informação no modelo de organização dos si-
tes. O objetivo maior é garantir a síntese e a simplificação visual, de modo tó-
pico, para facilitar o entendimento dos consumidores brasileiros a respeito de 
seus direitos legais. 

FONSECA: Obrigado ao Dr. Ericson, pela sua brilhante exposição; real-
mente, o assunto merece. Basta a Lei do SEAC para se fazer um Seminário, 
e aí registro a ausência da Ancine, que poderia dar uma grande contribuição. 
Ela terá importante papel no conteúdo de audiovisual e também no estímulo 
à produção.

Temos aqui sete ou oito perguntas. Pelo seu conteúdo, são bem dirigidas 
ao representante da Anatel, mas os demais talvez possam fazer ligeiras consi-
derações, lembrando que estamos com o tempo estourado. Talvez uns 15 mi-
nutos nesta seção fosse o suficiente. Talvez por questão do tempo fique difícil 
a gente receber mais questões. Então, se me permitirem ler as perguntas, vou 
fazê-lo, para, em seguida, passar às respostas.

Algumas delas são do Procon de São Leopoldo, e a primeira é a seguinte: 
É ilegal o argumento usado pelos fornecedores de serviços de TV por assina-
tura quando alegam que não estão cobrando pelo ponto, mas sim pelo apare-
lho adicional? Ainda do Procon de São Leopoldo, da Francieli: o que o con-
sumidor poderá fazer quando entrar, tentar cancelar a sua TV por assinatura 
e simplesmente a ligação for derrubada, cair, quando do acesso à opção de 
cancelamento? Deverá sempre recorrer ao Procon? Há regulamentação perti-
nente do SEAC, ou uma sanção quando essa prática abusiva ocorrer? Ainda 
do Procon de São Leopoldo, da Joseli: muitos consumidores procuram nos-
so Procon reclamando do tempo de espera na ligação para a Sky, inclusive 
ultrapassando 30 minutos, quando a ligação cai. Muitos também recebem 
uma ligação ofertando serviço por um valor, e quando vem a fatura o valor 
é maior. Ainda a Joseli, do Procon de São Leopoldo: qual a diferença entre 
Sky livre e Sky? Sky livre compra-se a antena sem mensalidade. Ainda da Jo-
seli: qual o valor correto que pode ser cobrado pela manutenção do ponto 
extra? Quando se solicita ponto extra, cobram, usando o título aluguel ou 
manutenção, só mudando o nome. Uma pergunta da Fernanda, do MPF: de 
que meios de provas a Anatel e as operadoras se utilizam para comprovar que 
estão cumprindo as metas de qualidade? Exemplo: prazo de 24 horas para 
reparo, atendimentos por call center na maioria das chamadas, etc., como é 
feita a fiscalização do cumprimento? Baseia-se apenas em informações pres-
tadas pela empresa? Como é atestada a veracidade dessas informações? E ain-
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da Lila Pita Pinheiro Collares, do Procon de Santa Rosa, como foi anterior-
mente mencionado, a maioria da população utiliza somente telefonia móvel. 
Os SACs não aceitam ligação de celular sem tarifação excedente. Não tendo 
o consumidor telefone fixo e muitas vezes com créditos limitados no plano 
pré-pago, de que maneira o consumidor se valerá do canal de atendimento? 
Terá que ir ao Procon de sua cidade para formalizar a reclamação? Se não 
existe regulamentação sobre essa matéria, há necessidade urgente de modifi-
cação, para que os consumidores tenham realmente acesso ao SACs de ma-
neira gratuita, também se valendo de ligações feitas de telefone celular. O 
Rafael Endrize, do Procon de Garibaldi, observa que determinada presta-
dora de TV por assinatura excluiu da grade de programação do consumidor 
três canais, ofereceu um desconto de R$ 0,50 por canal, enquanto o valor 
pago pela mensalidade era de R$ 138,00; está correto um desconto ou aba-
timento? Qual seria a valoração do canal? Está correto um desconto ou aba-
timento tão baixo? A última é do Gilnei, diretor executivo do SINTTEL/
RS: em 2001 o Sindicato dos Telefônicos denunciou no MP o fechamento 
de centenas de lojas da Oi no RS, 11 anos após sai um TAC e mesmo assim 
a Oi continua descumprindo o compromisso ajustado; o que fazer? Na loja 
de São Jerônimo, não tem formulário próprio, não tem protocolo nem car-
taz identificando, nos Correios de Triunfo, além de não ter a identificação 
na fachada; os atendentes não estão informados sobre qualquer atendimento 
do usuário de telecomunicações.

ALEXANDRE: Esta última eu pediria que ficasse para o painel sobre o 
atendimento nos postos; é o sexto painel; nós responderemos essa questão, que 
é fundamental para respondermos no último painel.

Eu me permitiria só complementar duas das perguntas para qualificar a 
resposta. Falou-se bastante sobre a ligação, a oferta do serviço em uma condi-
ção e depois na prestação não ser esse o valor; é diferente. Como a Anatel está 
tratando o acesso ao conteúdo dessa gravação, gravação que faz a oferta, por-
que não há protocolo, não é o atendimento, mas é ali que se apresentam ao 
consumidor as condições da contratação; então, se a Anatel pensa, de alguma 
maneira, em obrigar, se é obrigatória a gravação dessa oferta, se o consumidor 
pode pedir isso de alguma maneira ou não.

Sobre venda casada, sobre a questão do ponto extra, se há o direito, eu 
até discutiria isso, Marconi, com o Dr. Zerbone, mas eu gostaria que você 
falasse, para todos os presentes, sobre o direito do consumidor de comprar 
o transmissor de outra empresa, porque, na verdade, só essa situação de co-
brar pelo fornecimento e manutenção, se não vai ser um engodo em relação 
à proibição de ponto extra; se o consumidor puder comprar o transmissor e 
parar de pagar a manutenção, aí realmente o ponto extra não está sendo co-
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brado. Mas parece que isso ainda não é possível; então eu gostaria de ouvi-lo 
sobre isso, a possibilidade de comprar o transmissor de uma outra empresa 
ou da própria fornecedora de TV por assinatura e não pagar mais. Não ter 
o custo mensal de aluguel, que se está fazendo para mascarar a cobrança do 
ponto extra.

E também, se fosse possível, eu gostaria que você falasse sobre a venda ca-
sada de telefonia e acesso à Internet. Vocês, na verdade, já nos responderam 
que isso é vedado mesmo, mas eu gostaria que vocês passassem a resposta aos 
demais. Obrigado.

MARCONI: Privilegiando o direcionamento das questões, a oferta di-
ferente do contratado, quer dizer se a oferta não está sendo cumprida, se há 
uma diferença do que está sendo vendido daquilo que está sendo contratado, o 
acompanhamento que a gente faz é se ela tem uma promoção, se ela tem uma 
oferta de venda, e há uma denúncia de que há, quando você contrata não tem, 
não contrata aquilo que estava sendo vendido, a gente manda a fiscalização, 
a gente tem o acesso a essa propaganda que eles estavam fazendo e a gente vai 
abrir um processo contra a empresa para apurar um descumprimento de obri-
gação; se ela está prometendo e não cumpre, ela vai ter que responder sobre 
isso; é assim que a gente faz.

Com relação ao direito de compra da unidade receptora-decodifica-
dora, esse é uma mercado que a gente sempre sonhou em desenvolver; é 
um mercado de varejo desse equipamento, que hoje não está desenvolvi-
do no Brasil; é uma coisa de difícil implementação e na regulamentação 
do SEAC, na consulta pública que a gente fez, a gente previu de novo, a 
gente tentou no direito do assinante, nós tentamos colocar isso, não con-
seguimos; eles alegaram questões técnicas de que poderia haver interferên-
cia na qualidade da prestação de serviço, porque entrariam equipamentos 
não autorizados, essa coisa toda; o que a gente entende é que há assim uma 
possibilidade de criação desse mercado de varejo, em que o consumidor 
não ficaria vinculado ad eternum ao fornecimento do próprio prestador de 
serviços; então a gente está colocando isso de novo; o que a gente está fa-
lando é o seguinte: se o equipamento está certificado, se ele é compatível 
com os parâmetros técnicos da rede, não há por que negar a sua habilita-
ção nessa rede.

Se ele comprou, ainda que ele seja desatualizado, pois em telecomunica-
ções, como a gente viu, a desatualização é muito rápida, mas se ele ainda tem 
alguma condição e quer receber, ainda que algumas facilidades ele não receba, 
perceba, daquele serviço, ele quer habilitar aquilo ali, e tem condições, é com-
patível com a rede, que não seja proibido e a gente está colocando lá, então é 
assim que a gente está abordando isso aí.
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Com relação à situação de telefonia e Internet em venda casada: Internet, 
a gente precisa, é uma coisa que tem que entrar no sangue da gente, em nós, 
que lidamos com o consumidor. Internet é serviço de valor adicionado; não é 
serviço de telecomunicações. Para prover Internet, há que se ter o serviço de 
telecomunicações, para prover o suporte, para a prestação de serviços Inter-
net, ou é um serviço de telefonia, ou é um serviço de comunicação de dados 
USCM, ou é um serviço de comunicação de massa, a TV por assinatura; eles 
é que vão dar suporte à prestação de serviços Internet.

Quem não tem telecomunicações não acessa a Internet, esse é o ponto; e 
não é uma venda casada; há uma questão técnica, e aí, ao se deixar, ao se con-
siderar a norma 4, que vem do Ministério das Comunicações, está certo, ela 
define Internet como serviço de valor adicionado. A LGT diz que o serviço de 
valor adicionado é um serviço que acrescenta valor a um serviço de telecomu-
nicações, esta coisa toda, e a norma 4 diz que a Internet é um serviço de valor 
adicionado; esse é o ponto. Alguém está rindo aí; é um negócio interessante, 
mas, quando você contrata Internet sozinha, ela não está sozinha; há um servi-
ço de telecomunicações por trás dela, que é o SCM, que é o serviço de comu-
nicação multimídia, que é um serviço de comunicação de dados, é um serviço 
que te dá a Internet, mas você está pagando por um serviço de telecomunica-
ções para dar acesso à Internet. O que é considerado Internet? É aquele servi-
ço de certificação, é o conteúdo que está lá na rede, na nuvem, é Internet, isso 
é que é o serviço de valor adicionado, e para chegar lá, para ter acesso àquele 
conteúdo, é preciso ter o serviço de telecomunicações. É essa a lógica de fun-
cionamento desse sistema.

Temos aqui a Letícia, tínhamos o Bruno, temos o Bettoni, temos o Sid-
nei, tem eu, tem o Maurício, que estava mas que também não estou vendo 
aqui, quer dizer a Anatel faz parte disso também. Gente, nós queremos jo-
gar juntos. Nós não somos competidores de vocês ou de quem quer que seja; 
não, nós queremos defender o consumidor. Eu acho que isso precisa ficar 
muito claro: a razão de existência da Anatel é para defender o consumidor, 
que é a parte hipossuficiente dessa relação; então eu parto desse princípio, 
eu não estou competindo com ninguém. Quanto a aspectos técnicos, sim, 
é preciso que se utilizem da Anatel como uma referência de conhecimento 
técnico voltado para o consumidor, e como é que se consegue alcançar esse 
conhecimento técnico trabalhando em prol do consumidor? Aí, sim, é que 
eu acho que tem que estar a nossa relação, como diferentes instâncias do 
consumidor.

Com relação à cobrança do ponto extra é que foram feitas aqui algumas 
perguntas. A lógica tinha dois pontos que nós queríamos evitar, que estavam 
acontecendo e que eram abusos claros, da operação de TV por assinatura com 
relação ao consumidor: 1. eu falei aqui anteriormente, era a cobrança em du-
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plicidade pela programação em uma única unidade unifamiliar, e com isso nós 
queríamos acabar; 2. agora, sim, venda casada: o assinante que fosse um assi-
nante de pacote básico não poderia contratar um pay per view se ele não mi-
grasse para um pacote mais avançado, porque aí ele precisava trocar para uma 
caixinha, que fosse endereçável, para que aí tivesse as facilidades para prestar 
serviços pay per view ou video on demand. Então, nós queríamos acabar com 
essas duas práticas, desleais para com o consumidor, e não queríamos, nunca 
quisemos, em hipótese alguma, que a empresa fosse lá e fizesse a instalação da 
rede, colocasse equipamentos sem que o consumidor correspondesse com a 
contraprestação. Está certo?

Isso nunca foi o nosso objetivo. Não era esse, por isso veio a súmula. E a 
súmula diz: contratação de serviços, só pontuais para instalação e manutenção da 
rede interna, pontual e por evento. Quanto ao fornecimento do equipamento, 
o equipamento não é prestação de serviço; então pode ser contratado, por 
comodato, por venda, por aluguel, da forma de melhor conveniência entre as 
partes.

Isso é que a súmula veio deixar claro. Quero crer que deixei claro qual é a 
condição do ponto extra. Então, quando cobra pelo aluguel, é uma forma de 
contratação do equipamento.

O cancelamento é uma questão que nós estamos abrindo procedimento 
por descumprimento da obrigação com relação a esse problema. Em alguns ca-
sos, estou vendo que as empresas abusam demais do consumidor. Eu tive pelo 
menos acesso a dois casos em que as pessoas, para conseguirem cancelar o ser-
viço, precisaram dizer que estavam mudando do país. Por que seguram o po-
bre do consumidor durante minutos preciosos, horas às vezes, sem conseguir 
atender aquilo que é o pedido do consumidor? Isso não pode, está errado; en-
tão foram registradas reclamações. Nós estamos abrindo procedimentos para 
apuração do descumprimento de obrigação e vamos apelar dentro do que pre-
vê a regulamentação.

Quanto à questão da Sky livre, infelizmente eu não sei dizer as caracterís-
ticas, o que diferencia a Sky livre da outra contratação. Fico devendo essa aí, 
porque, apesar de lá em casa a gente até ter essa operação, eu não alcancei isso, 
eu não sei responder qual é a diferença da Sky livre.

Ponto extra de novo, meios para comprovar, cumprimentos de metas. Ah 
os meios, como é que eu faço para atestar que o que eu estou vendo é verda-
de, ou que há de mentira, ou que há de ferimento da informação que é trazi-
da para a Anatel. A Anatel tem um sistema que é o Sativa, em que as empresas 
cadastram todos os indicadores que são cobrados dela.

Então, mensalmente, ela tem que cadastrar. Eu acompanho esses indica-
dores; essas informações todas são acompanhadas por nós e eu tenho um siste-
ma de fiscalização in loco; eu vou lá, vou conferir, conferir mais uma coisa antes 
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de eu ir lá conferir. As empresas têm a obrigação de contratar um sistema de 
certificação dos seus procedimentos de coleta, manipulação e envio dessas in-
formações; então, tem que contratar um organismo certificador para garantir 
que aquilo está dentro do que pede o regulamento. E aí então eu saio a campo, 
de posse das informações. Rotineiramente, a gente contrata lá com o Dr. Bet-
toni umas horas de fiscalização dele, e vamos a campo para aferir se aquilo que 
está lá informado tem consistência com o que está realmente sendo praticado 
na empresa; os mecanismos são a distância e in loco. A gente checa in loco, che-
ca inclusive se o sistema de certificação está sendo corretamente aplicado; essas 
são obrigações que a gente desenvolve cotidianamente.

Quanto à questão do celular no SAC, é gratuito o acesso para reclamação; 
não há especificação do meio a ser utilizado para acessar o SAC. Talvez a Letí-
cia possa abordar isso posteriormente, quando ela vier fazer a participação dela 
com relação a esse acesso; acho que é amanhã. Então, com relação à exclusão 
de canais, desconto de R$ 0,50 por canal.

A gente tem que analisar; essa é uma outra coisa interessante de a gente ver. 
Fizeram uma comparação com os R$ 120,00. Parece que o valor total da mensa-
lidade é de R$ 138,00, e estavam dando R$ 0,50 por canal. Existem programa-
ções que têm esse valor, esse custo, dependendo do programador. Se é um HBO, 
você vai pagar um certo valor, sei lá, R$ 10,00, R$15,00 por assinante; não sei 
quanto é o valor; o formato de compra de programação que nós assumimos des-
de que criamos a televisão por assinatura no Brasil foi um formato de compra 
mais imposto, fora o que a gente se organizou para comprar.

Então, ele é muito mais imposto. Quando você compra um canal lá no 
exterior, normalmente vem um pacote com alguma coisa e você não gostaria 
de colocar no seu line up, mas é obrigado, porque é uma venda casada, que 
eles fazem lá de fora; então, é um problema sério essa questão de contratação 
de programação. Quanto aos R$ 0,50, tem que ver que canal que foi, de que 
programadora foi; se quiser questionar, pode até questionar: quanto você está 
pagando para a sua programadora por esse canal para você estar me descontan-
do só R$ 0,50? Se ele custou R$ 0,50, sem problemas; se não, há problema aí 
que tem que ser apurado.

Há uma série de questões que foram abordadas aqui por outros debatedo-
res da mesa. Eu queria só esclarecer uma coisa: a Lei do Cabo nunca vedou a 
entrada de tele na TV por assinatura; ela tem uma condição de acesso. O art. 
15 da Lei do Cabo dá uma condição de acesso para as teles, quando é que elas 
podem operar a TV a cabo, e não veda, e essa nova entrada realmente abriu 
tudo; aí não há mais aspecto nenhum a não ser o problema da propriedade do 
5030, que é com relação à radiodifusão e dos programadores; uma operadora 
de telecomunicações não pode estar programando, não pode estar produzindo 
conteúdo, essa coisa toda. Não há mais restrição ao capital nacional.
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Com relação ao que o Dr. Fonseca observou logo no início quanto ao pra-
zo de migração, grande parte dessas empresas migram imediatamente após a 
publicação do regulamento, porque a movimentação no setor está muito gran-
de: compras, transferências acionárias, essa coisa toda e todas as grandes e as 
renovações, as 79 que renovaram de novembro a fevereiro; todas elas, para re-
novar, tiveram que se comprometer, tão logo o regulamento saísse, que elas 
migrariam para o SEAC; então, o que acontece? Como não se dá a outorga de 
SEAC para um grupo que tenha uma outorga de serviços antigos sob sua res-
ponsabilidade, então isso tem uma consequência imediata para a grande maio-
ria do mercado de televisão por assinatura no Brasil. Então, no mês que vem 
estamos migrando todo mundo para o SEAC.

Saiu o regulamento, a gente pede os documentos, porque tem que migrar 
todo mundo, porque a gente já mexeu, deu anuência prévia para a alteração 
societária, renovou, aquela coisa toda. Vamos fazer a migração já de imediato 
e também vamos começar a receber as documentações dos novos operadores 
que querem entrar nesses serviços.

Com relação ao impacto regulatório, veja que nós estamos hoje regula-
mentando a lei que foi produzida lá no Congresso Nacional. Aí se questionou 
se tinha representação; nós estamos lá representados todos nós, sem exceção, 
pelos senhores legisladores, pelos deputados que nos representam, quer dizer 
que se está tendo essa discussão com a base aqui ou não é uma outra histó-
ria, mas, em princípio, as duas casas lá do Congresso Nacional é que têm que 
produzir essas leis; se saiu de lá, então eu quero crer que estejamos sendo, sim, 
bem representados.

Com relação à Internet, está se falando aqui dos 20% no primeiro ano. 
Uma das coisas com que eu me preocupei foi quando eu vi de uma adminis-
tração europeia eles falando que iam regulamentar, que iam aceitar na regu-
lamentação deles a entrega lá, não me lembro se foram 30%, 50% ou 60%, 
do valor contratado. A minha pergunta foi simplória: eu falei, escuta, me ex-
plica como é que vocês vão enfrentar isso: você colocar na regulamentação 
de telecomunicações, e o sujeito foi lá e pagou 100% e recebe 50%, 30% ou 
60%, como é que os órgãos de defesa do consumidor de vocês vão encarar 
isso? Eles me deram uma volta assim de uns 10 minutos e não conseguiram 
me responder, porque, na realidade, o que acontece? Você projeta uma via 
pública para 60 km/h, essa via pública garante os 60 km/h, mas desde que 
determinadas condições de tráfego aconteçam. A partir do momento em que 
começam os horários de rush, em que há entradas de carro na via pública, saí-
das de carro, as condições de controle desse acesso, desse tráfego, acabam bai-
xando a velocidade média; é o que acontece também com a Internet.

Se quer um corredor de velocidade plena, tem que se construir esse corre-
dor específico, exclusivo para isso.
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Então, a dificuldade que a gente tem de garantia da velocidade numa de-
terminada via depende do tráfego que ela vai ter que suportar. Esse é que é o 
problema. Vou parar por aqui, senão vou ter que falar muito ainda.

FONSECA: Ótimo, nós chegamos ao final, mas a sua referência, a não 
venda casada de telefonia e Internet me trouxe à memória um projeto de 
resolução da Anatel a respeito do plano de numeração dos provedores, que 
permitiria o diálogo entre computadores. Pode me dizer o que significa esse 
plano e como está essa regulamentação?

Bom, quem melhor poderia responder isso era o Bruno, porque isso é uma 
questão de plano de numeração para o SCM, Serviço de Comunicação Multi-
mídia, e isso não está definido ainda.

Então, há um aviso, e parece-me que ela precisa completar, mas o avi-
so que eu tenho aqui é, por favor, dar um minuto para o Dr. Cristiano, dire-
tor do Procon do Rio Grande Sul, para um aviso aos Procons municipais, Dr. 
Santini.

Por favor, senhora, faça o acréscimo e logo em seguida o Dr. Cristiano faz 
o seu aviso.

LETÍCIA SEABRA: Boa tarde a todos. Meu nome é Letícia Seabra, sou 
chefe da Assessoria das Relações com os Usuários da Anatel, e só para comple-
mentar algumas perguntas que foram feitas, eu vou dar três esclarecimentos.

Com relação à pergunta que o Dr. Alexandre Gavronski fez, se a Anatel 
está estudando a gravação da chamada ativa que é feita para o consumidor, que 
não foi prevista lá no decreto do SAC, e não existem dispositivos hoje nos re-
gulamentos da Anatel, eu faço parte do grupo que está estudando esse regula-
mento de atendimento/cobrança; sim, nós estamos prevendo isso nos estudos, 
a gravação dessa chamada.

Com relação ao segundo questionamento, que foi quanto à gratuidade do 
acesso ao SAC, com chamadas de telefones móveis ou telefones fixos, está es-
tabelecido no decreto do SAC, é assim que a Anatel tem acompanhado e fis-
calizado a necessidade de que essas chamadas sejam gratuitas de qualquer um 
dos terminais. A exceção foi criada apenas para a disponibilidade do SAC 24 
horas, no serviço de televisão por assinatura, por conta do tamanho das em-
presas; isso foi negociado e a Anatel participou junto com o DPDC da cons-
trução dessa norma.

E mais um esclarecimento: o que o consumidor pode fazer quando a liga-
ção cair e ele já tiver número de protocolo e queira efetuar um cancelamento. 
Para que os senhores fiquem informados, nós temos na Anatel uma central de 
atendimento e disponibilizamos contato com a Anatel aos consumidores por 
meio dos telefones 1331 e 1332; o acesso é gratuito; pode ser também pela In-
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ternet, pelos escritórios regionais, carta, fax. No ano passado nós recebemos 
seis milhões de contatos com a Anatel para dúvidas, pedidos de informações. A 
maior parte dos contatos que nós recebemos são reclamações dos serviços pres-
tados pelas empresas prestadoras de serviço de telecomunicações. Recebemos 
na ordem de 1.600.000 reclamações registradas. Como procedimento, de for-
ma alguma nós limitamos o acesso do usuário que entre em contato com Ana-
tel para reclamar de um serviço, mas nós, preferencialmente, pedimos que ele 
tenha o número de protocolo; isso porque é necessário que primeiro ele pro-
cure a empresa para depois procurar a Anatel se o problema não foi resolvido, 
mas nós temos orientações expressas na central de atendimento para que, se 
ainda assim ele insistir ou não tiver um número de protocolo, registrar.

Só a título de informação: no ano passado nós tivemos em 23% dos regis-
tros da Anatel que ele não tinha procurado a empresa primeiro, ou seja, a gente 
também tem que fazer um trabalho de conscientização, porque quem tem que 
resolver o problema é a empresa, e não a Anatel.

Bom, em caso de reclamação, se o consumidor pode procurar o Procon, 
enfim o Judiciário, ele pode também procurar a Anatel; dessas reclamações 
que foram registradas no ano passado, de 1.600.000 nós conseguimos resolver 
95%. Eram esses os esclarecimentos adicionais. Agradeço a todos.

Dr. Fonseca, se me permite, só para esclarecer um ponto; é um minuto só.
Foi dito pelo senhor que o regulamento da Anatel estabelece que a empre-

sa pode entregar, na Internet, 20% só da velocidade contratada. Não é assim; 
o compromisso da operadora é entregar 60%. O 20% é só no pico; a velocida-
de média é de 60%. Obrigada.



| 155 |

Painel 3

Direito à informação, vinculação 

da publicidade e telemarketing 
em telecomunicações

Da esquerda para a direita: Flávia Liefevre, Têmis Limberger, Cláudia Lima 
Marques e Adalberto Souza Pasqualotto.

Coordenadora e debatedora:
Têmis Limberger (Procuradora de Justiça)

Expositores:
Cláudia Lima Marques (Diretora do Curso de Pós-Graduação da 
UFRGS)
Adalberto Souza Pasqualotto (Professor da PUCRS e da FMP)
Flávia Lefevre (Advogada da Proteste – Associação Brasileira de De-
fesa do Consumidor)
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SANTINI: Vamos retomar o último painel da tarde e do dia. É extremamen-
te importante aproveitar esse tempo. O último painel do Dia Internacional 

do Consumidor vai tratar do direito à informação, veiculação de publicidade 
e telemarketing em telecomunicações. Antes de fazer a apresentação da mesa, 
da coordenadora e debatedora da mesa e dos nossos convidados, nós temos um 
momento muito especial, rápido e importante, de um ato formal. Para isso, 
passo a palavra ao Dr. Alexandre Amaral Gavronski.

ALEXANDRE: Como eu tinha antecipado já de manhã, nós temos agora 
a assinatura do compromisso de ajustamento de conduta, estendendo aquela 
disciplina de atendimento pessoal inicialmente fixada para a subseção judicial 
da capital, ou seja, todas as cidades abrangidas pela jurisdição federal de Por-
to Alegre. São cerca de 50 cidades, incluindo várias da região metropolitana, 
estendendo-se até São Jerônimo e litoral, mas esse TAC já está assinado desde 
junho; é o TAC que inclusive custeia o nosso evento. Desde a assinatura, nós 
já considerávamos a hipótese de estender essa disciplina para todo o Estado. A 
concessionária já sinalizava com essa possibilidade. Assim como na capital, nós 
tínhamos outras 14 ações civis públicas pelo Estado, cada uma delas titulariza-
da por um Procurador da República. Então, especialmente a partir de agosto 
do ano passado e depois de forma mais intensa a partir de dezembro, nós ini-
ciamos um processo inédito, pelo menos que seja de nosso conhecimento, de 
negociação coletiva de um TAC, com colegas que desde logo eu chamo aqui 
para me acompanhar, os Procuradores da República Osmar Veronese, Fernan-
da Alves de Oliveira, Rafael Miron, colegas respectivamente de Santo Ângelo 
e Passo Fundo. Por favor, fiquem aqui comigo.

Pediria também que viessem até aqui na frente o Dr. Ricardo Silva, a 
Dra. Elen Souto, que representam a Oi. Eu direi algumas palavras, depois 
passarei o microfone para o colega Osmar, que foi quem liderou essa ne-
gociação para estender para todo o Estado. É importante que se diga que 
esse compromisso de ajustamento de conduta se pautou no compromisso 
da capital, mas foi além; inclusive, para estender esse mesmo direito à te-
lefonia móvel e avançar um pouco também na questão da comunicação 
dos locais de atendimento pessoal. Ele equaciona de forma consensual 14 
ações civis públicas e realmente consolida no Estado esse avanço de aten-
dimento pessoal.

Aproveitando a presença da Dra. Cláudia Lima Marques, eu já agradeço 
a deferência que nos deu ao publicar o compromisso de ajustamento de con-
duta da capital na revista Direito do Consumidor n.º 80. Ele foi publicado no 
reconhecimento da sua qualidade, e agora esse mesmo compromisso é esten-
dido para o interior. Mas eu faço questão de passar a palavra, como eu disse, 
ao Dr. Osmar Veronese, Procurador da República em Santo Ângelo, que na 
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nossa estratégia de atuação articulada respondeu por essa segunda fase da ne-
gociação e certamente pode acrescentar algumas informações importantes.

OSMAR VERONESE: Quero saudar todos os presentes e dizer que, na 
verdade, este passo a mais que a gente está dando na linha da efetividade do di-
reito dos consumidores se dá com base nessa iniciativa do Dr. Alexandre aqui 
em Porto Alegre. A negociação foi feita e uma série de ações foram espalhadas 
pelo Estado, exatamente pedindo a reabertura, pelas razões que muito foram 
debatidas, inclusive razões fomentadas pelas sociedades, que se ressentiram por 
fechar esse atendimento.

Então, nós, como Ministério Público Federal e Ministério Público Esta-
dual, canalizamos ações perante a Justiça Federal. Essas ações estão em diver-
sos estágios de tramitação, inclusive alguns resistiram. Nós pensamos: será que 
é caso de desistir, fazer um acordo, em face de longo debate da composição de 
uma série de independências funcionais, que são complicadas, de pensamen-
tos divergentes, mesmo assim diante da ideia da promessa de uma mudança 
de paradigma no atendimento aos consumidores, nós resolvemos estender essa 
ideia do TAC com mais ou menos os mesmos parâmetros em que a capital já 
tinha feito e a região metropolitana, para todas as cidades do interior, exata-
mente contemplando telefonia fixa e móvel, com atendimento, multas, uma 
série de situações que estão no TAC, que neste momento seria muito cansati-
vo nós enumerarmos.

Mas, sem dúvida, nós chegamos também a um acordo. Dentre a série de 
compromissos feitos, também há algum recurso nisso, mas fundamentalmen-

Flagrante da assinatura do TAC do interior.
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te nós estamos propondo a abertura de mão das ações civis, em face da efetivi-
dade desse atendimento pessoal, ou seja, dos resultados que a empresa está se 
comprometendo a prestar.

É claro que nós temos toda uma história de problemas e nós queremos que 
este novo paradigma se coloque na sociedade gaúcha, quem sabe brasileira, 
que também pressione as demais prestadoras desse tipo de serviço, porque 
nós entendemos que um acordo razoável é muito melhor do que uma série de 
demandas, especialmente se isso for, e nós acreditamos fielmente que ele vá 
ser cumprido pela empresa, pelo longo debate, pelo amadurecimento que isso 
está significando.

Então, em rápidas palavras, essa ideia, um acordo que nós fizemos, um 
conjunto de colegas, junto com a empresa Oi, e eu negociei com o Dr. Ricar-
do. Acho que também ele queria que colocasse a versão dele da nossa conversa, 
do nosso acerto. Muito obrigado.

ELEN: Bom, eu reforço aqui as palavras de hoje de manhã, proferidas 
pelo Dr. Eurico Teles, e o que nós já conversamos aqui durante o dia de hoje. É 
o compromisso da empresa com qualidade, com seu consumidor; é a empresa 
marcando o ponto de vista dela, de que ela está aberta ao debate com os órgãos 
de defesa do consumidor, e eu acho que houve um ganho efetivo para todos, 
principalmente para nós, consumidores, e reconheço que as tratativas foram 
longas, foram difíceis; há vários aspectos envolvidos e aí nós precisamos neste 
momento da boa vontade e do consenso de todos, entender algumas dificulda-
des que as empresas também têm para cumprir com seus deveres.

Então, eu agradeço a todos, fico muito honrada de estar aqui representan-
do a Oi num momento onde ela demonstra realmente seu compromisso com 
o consumidor. Obrigada.

ALEXANDRE: Bem, não sei se para as fotos é importante, mas o docu-
mento é este. Quem sabe, nós tiramos cópias e distribuímos logo na sequência. 
Eu acreditava que no kit que foi distribuído já houvesse o TAC da capital. Já 
há? Perfeito, então nós distribuiremos até amanhã o de todo o Estado. Damos 
então início às assinaturas.

A partir dessa nossa realidade, nós realmente acreditamos que o atendi-
mento pessoal está sendo viabilizado. Acreditamos que tenhamos uma efetiva 
melhora de todos os demais direitos dos consumidores nas telecomunicações e 
damos continuidade ao nosso evento. Muito obrigado a todos.

Receba os nossos cumprimentos essa equipe qualificada do Ministério Pú-
blico Federal e todos os atores que participaram desse novo termo de ajusta-
mento de conduta. Dando continuidade para finalizar a jornada de hoje, vamos 
abordar o tema do último painel do dia, que é direito à informação, vinculação 
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da publicidade e telemarketing em telecomunicações. Chamamos de imediato a 
nossa coordenadora e debatedora da mesa, Dra. Têmis Limberger. Dra. Têmis, 
nós fizemos o seguinte pacto: vamos fazer uma apresentação enxuta, porque só 
há fera neste painel, como de resto nos outros; assim, não podemos investir mui-
to tempo nos currículos. Então, a Dra. Têmis Limberger é Procuradora de Justi-
ça, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor 
do Ministério Público do Rio Grande do Sul, mestre e graduada pela UFRGS, 
Doutora pela Universidade Pompeu, de Barcelona, Investigadora pela Universi-
dade de Sevilha e autora de várias obras, sejam artigos ou livros.

Para compor este painel, chamamos a Profa. Cláudia Lima Marques, Pro-
fessora, Doutora e Diretora do Curso de Pós-Graduação da UFRGS, Diretora 
da Brasilcom, da Revista do Consumidor, Doutora em Direito do Consumidor, 
autora de várias obras e vários artigos de referência no Brasil e no mundo, e, 
aí, sim, um destaque especial: a primeira mulher a fazer parte da Academia de 
Direito Internacional de Haia. Professor Adalberto Souza Pasqualotto, profes-
sor da PUC do Rio Grande do Sul, Diretor da Brasilcom, doutorando em Di-
reito do Consumidor e autor de vários livros e artigos na área, no segmento de 
defesa do consumidor.

E para completar este painel, cuja escolha foi extremamente inteligente, 
que é a predominância feminina, a Profa. Flávia Lefevre Guimarães. A Profa. 
Flávia é advogada do Proteste, Membro Consultivo da Anatel, dos consumi-
dores, e é também uma grande batalhadora do interesse coletivo das causas 
pelo equilíbrio na relação de consumo.

Passo a palavra para a Dra. Têmis, que com o seu brilhantismo e conhecimen-
to vai coordenar este último painel, fazendo 
com que haja uma reserva técnica nas nossas 
energias e nas nossas predisposições para curtir 
a noite. Dra. Têmis, o comando é seu.

TÊMIS: Boa tarde a todos. A fim de 
nós realmente conseguirmos ouvir os bri-
lhantes palestrantes que compõem esta 
mesa, eu, na condição de coordenadora dos 
trabalhos, vou ser muito breve para privile-
giar aqueles que vão palestrar, que, com cer-
teza, vão acrescentar muito neste painel que 
tratará do direito à informação, vinculação 
da publicidade e telemarketing das comu-
nicações. Então, sem mais delongas, passo 
de imediato à Profa. Cláudia Lima Marques 
para sua exposição sobre o tema.
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Cláudia Lima Marques

Boa tarde a todos. É uma grande hon-
ra e um grande prazer estar aqui neste mo-
mento, que considero histórico, não só por-
que é o Dia Internacional do Consumidor, 
mas também porque aqui se reúnem tantos 
que – de forma tão bonita – são engajados 
na defesa desse vulnerável, desse cidadão do 
século XXI, que é o consumidor, o Homo 
economicus et culturalis, como costumo afir-
mar (veja Marques, Claudia Lima e Mira-
gem, Bruno. O novo direito privado e apro-
teção dos vulneráveis, São Paulo, RT, 2012, 
no prelo, onde poderão encontrar as notas 
sobre este texto).

Aqui estão reunidos funcionários de, 
pelo que ouvi, mais de 50 Procons do Esta-
do, membros do Ministério Público, advo-
gados, Defensores Públicos, e tantos, alguns 

Mestrandos e Doutorandos, mas tantos batalhadores da defesa do consumi-
dor. Temos aqui também representantes dos setores interessados, em matéria 
de telecomunicação, dos fornecedores de produtos e serviços. É um momen-
to de muita união, de um só evento representando e festejando este caminhar 
conjunto rumo a um futuro melhor, de mais cooperação, de mais entendimen-
to também das necessidades do outro. Os alemães sempre dizem que a boa-fé 
é um pensar refletido, quer dizer enxergar o outro, o alter.

E enxergar esse outro, seu consumidor, é realmente o início do sucesso, vi-
sualizar suas necessidades e anseios, inclusive, às vezes, de ter um atendimento 
pessoal, como foi muito bem marcado pelo Dr. Gavronski. 

Por último, acho que ainda não é só histórico nós estarmos aqui reuni-
dos, com toda essa boa vontade, todo esse potencial de trabalho e de modifi-
cação da realidade, mas também é histórico, porque ontem no Senado Federal 
foi feita a entrega, pelo eminente Ministro Antonio Herman Benjamin de um 
projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor (a saber, os Pro-
jetos de Lei do Senado Federal, PLS n. 281, 282, 283, de 2012, veja http://
www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106768 ). 

Então, se me permite a nossa querida coordenadora, Profa. Têmis Lim-
berger, eu vou focar a minha contribuição explanando um pouco o processo 
de elaboração, o caminhar até esse projeto – na verdade, três anteprojetos de 
lei a serem incorporados pelo Senado – e destacar, em um segundo momento, 
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o que de mais interessante há nesses três anteprojetos. Não poderia deixar de 
destacar também a importância dos temas escolhidos neste encontro: publici-
dade, direito à informação e práticas comerciais, telemarketing, em matéria de 
telecomunicações. 

Na verdade, os anteprojetos do Senado não se focam nestes pontos dire-
tamente e deles só tratam indiretamente. Porém, é neste momento de atuali-
zação, de aperfeiçoamento, que todos podem ganhar, sugerindo modificações; 
assim passo a explanar um pouco sobre esse caminhar.

Tenho aqui em mãos o anteprojeto e o relatório final, que traz reproduzidas 
as oito audiências públicas, as 17 reuniões técnicas com vários setores, principal-
mente do comércio eletrônico e bancário, como Febraban, Abecs e outros, como 
a Consif, a qual agora, inclusive, tem outro nome, mas que foi a autora da famo-
sa Adin dos Bancos. Enfim, todos os setores interessados, e 12 reuniões ordiná-
rias que foram realizadas desde janeiro do ano passado. Portanto, foi um ano e 
quatro meses desde a criação da Comissão de Juristas, e um ano e dois meses do 
início dos trabalhos dessa comissão até a entrega dos projetos. 

Essa comissão presidida pelo Ministro Antonio Herman Benjamin, do 
Superior Tribunal de Justiça; eu tive a honra de ser relatora geral, e como mem-
bros da comissão dois autores do código, a Profa. Ada Pellegrini Grinover e o 
Prof. Kazuo Watanabe; dois engajados ex-presidentes do Brasilcom: um mem-
bro do Ministério Publico, Dr. Leonardo Roscoe Bessa, também grande espe-
cialista, como a Dra. Têmis Limberger, sobre o tema dos Banco de Dados; e o 
Dr. Roberto Castellanos Pfeiffer, da Procuradoria de São Paulo e ex-Diretor da 
Fundação Procon, de São Paulo.

Essa Comissão, um pouco enxuta, foi criada pelo Presidente do Senado 
Federal, Dr. José Sarney, para propor o que ele inicialmente denominou de 
“Aperfeiçoamento” do Código de Defesa do Consumidor. A palavra reforma 
já tinha sido recusada, mas no ato da criação ainda estão presentes essas duas 
ideias: atualização e aperfeiçoamento. Porém, o eminente Ministro Antonio 
Herman Benjamin – na sua sabedoria –, antes mesmo de começarem as au-
diências públicas de discussão dos projetos preliminares, já recusou a palavra 
“aperfeiçoamento”. O Presidente da Comissão de Juristas acredita que o CDC, 
como código, como microssistema, é excelente, mas realmente toda obra hu-
mana pode precisar de ajustes e sempre de maior efetividade, não de “aperfei-
çoamento”; assim, aceitou somente a outra expressão: atualização do Código 
de Defesa do Consumidor.

Nesse caminhar, tivemos aqui uma belíssima audiência pública organiza-
da pelo Dr. Aquino, e também pelo Tribunal de Justiça. Faço uma homena-
gem especial ao Desembargador Voltaire de Lima Moraes e a todos do Brasil-
com que ajudaram, e ainda tivemos uma reunião com Defensores Públicos na 
UFRGS nesse dia 8 de março, se não me engano. 
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Nessas audiências públicas nas cinco regiões do país, ouviram-se muitas 
críticas, que vinham principalmente da ideia de reformar o Código de Defesa 
do Consumidor, enquanto outras eram voltadas à própria atividade do legis-
lador, considerando que não se deveria reabrir a discussão sobre o Código de 
Defesa do Consumidor. 

Por isso, aquela primeira decisão do Ministro Antonio Herman Benjamin 
foi muito sábia, ciente de que a defesa do consumidor no país é um direito 
fundamental, que está no art. 5.º, inciso XXXII. É princípio da ordem públi-
ca econômica, presente no art. 170, inciso V, da Constituição, e que o pró-
prio microssistema – ideia de codificação, de ordem sistemática dessas normas 
– é de origem constitucional, ordenada pelo art. 48, Dos Atos e Disposições 
Constitucionais Transitórias, o qual mandou elaborar um código de defesa do 
sujeito, da pessoa, do consumidor. Esse princípio, que é o princípio do não re-
trocesso, teve que pautar e guiar, desde os discursos do presidente Sarney até o 
fim do nosso relatório, as nossas atividades.

E é por isso que hoje os três anteprojetos apresentam suas sugestões como 
complementação do Código de Defesa do Consumidor, e em três temas. Ve-
jamos.

O primeiro é o crédito ao consumidor e o problema do superendivida-
mento, criando duas seções novas no Código, uma da prevenção ao superendi-
vidamento, que vem do regime do crédito e da publicidade, também algumas 
novas ideias sobre o assédio de consumo, e um segundo capítulo na parte que 
seria processual, o art. 104-A, que agora são todos artigos novos, que trata da 
conciliação no superendividamento. 

Essas experiências de sucesso há mais de quatro anos aqui do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul, criadas pelas Magistradas Clarissa Costa de 
Lima e Karen Bertoncello, que receberam o prêmio Innovare da Magistratura. 
Experiências repetidas e copiadas também no Tribunal de Justiça do Paraná, 
há mais de um ano, no Tribunal de Justiça de Pernambuco e também, há seis 
meses, no Tribunal de Justiça de São Paulo, junto com o Procon de São Paulo. 
Experiência também de sucesso, após reunião na UFRGS da ANADEP, criada 
pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, há mais de seis anos através de con-
ciliação para que essa pessoa seja reincluída na sociedade de consumo. 

E o segundo tema é o comércio eletrônico. Como o Brasil ainda não dis-
põe de uma norma sobre proteção de dados, nós tivemos há pouco uma lei 
sobre cadastro positivo e esperamos em breve o Marco Civil da Internet; sem 
regular o comércio eletrônico de consumo, foi necessário balizar este tema. 
Note-se que já existe um projeto de lei, sobre proteção de dados, organzida-
do pelo governo, assim como dois projetos sobre fortalecimento dos Procons.

Em resumo, o Código de Defesa do Consumidor, pelo menos no que 
tange à relação de consumo e aos dados enviados dentro da relação de consu-
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mo, justamente em virtude da relação de consumo, deve regular. Assim, criou-
-se um capítulo que tem o título de “comércio eletrônico”, e se localizaria no 
CDC logo depois da seção sobre práticas comerciais abusivas e antes da seção 
contratual, após o art. 45.

E por que atualizar através da inclusão dessas seções? Para manter os direi-
tos e as normas conhecidas e interpretadas pela jurisprudência e para incluir 
novos e atuais direitos dos consumidores sem perigo de deturpar o microssis-
tema do CDC.

Os perigos do comércio eletrônico já foram detectados nas soluções inter-
nacionais e no direito comparado, muito rico em matéria de comércio eletrô-
nico. As legislações de todo o mundo consideram mister instrumentos atuais 
de prevenção de conflitos e de reforço na informação, na formalidade, na pos-
sibilidade de a pessoa “perenizar” aquela informação, e depois, eventualmente, 
poder arrepender-se, de receber a cópia do contrato. Enfim, qualificar os cui-
dados e as condutas de boa-fé, que já são assegurados em muitas legislações, 
mas ainda não no Brasil.

Além dessas duas seções novas, o anteprojeto de comércio eletrônico, que 
tramita no Senado Federal (PLS 281, 2012), traz um reforço, na parte geral 
do Código de Defesa do Consumidor, modificando apenas quatro artigos, in-
cluindo novos parágrafos. No caso, a inclusão de um parágrafo primeiro no 
art. 1.º do CDC reforça a ideia de que a interpretação e a integração das nor-
mas e dos negócios jurídicos de consumo devem ser feitas sempre a favor do 
consumidor. 

Efetivamente, assim afirma o art. 47 do Código de Defesa do Consumi-
dor, focando nos negócios jurídicos, e o art. 1.º também já o afirma utilizando 
a noção de norma de ordem pública e interesse social, mas o novo parágrafo 
único projetado vem reforçar a ideia de que qualquer uso eventual de analo-
gia ou de outras formas de preenchimento de lacunas da lei deve ter em vis-
ta o interesse do consumidor e deve ser priorizada a norma mais favorável ao 
consumidor.

Também se projeta um reforço nos instrumentos de defesa coletiva do 
consumidor, no terceiro ponto da atualização. Especificamente, reforça-se a 
atuação ex officio do Judiciário, assim como no projeto de superendividamento 
uma atuação ex officio em matéria de cláusulas abusivas também nos contratos 
bancários, financeiros, de crédito e securitários. Em todos esses casos deve po-
der haver uma atuação do Magistrado, em qualquer grau de jurisdição, a favor 
do consumidor. Como afirma o atual art. 1.º do CDC, o interesse não é só do 
consumidor; o interesse nessa nulidade – que é uma nulidade absoluta e de or-
dem pública – é o interesse de toda a sociedade que esse tipo de cláusula não 
passe despercebido e impune, mesmo se o advogado do consumidor não tiver 
o contrato, como acontece muitas vezes ainda no país. Esse direito a receber a 
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cópia do contrato, a minuta do contrato, depois a cópia do contrato, foi mui-
to reforçado nesse projeto de atualização.

Dentro dos direitos do consumidor, eu gostaria de esclarecer também 
que nesse caminhar foi mencionado que o art. 6.º nada assegurava sobre a 
chamada autodeterminação dos dados, ou protegia a privacidade e a segu-
rança das informações e dos dados pessoais fornecidos pelo consumidor. Re-
cebemos sugestões de muitos especialistas e práticos, muitas pessoas colabo-
raram, como a própria Profa. Têmis, nesse caminhar de audiências públicas 
e audiências técnicas. O novo artigo, incluído entre os direitos básicos do 
consumidor, projetado para ser o art. 6.º, inciso 11, vem assim redigido: “É 
direito fundamental do consumidor a autodeterminação, a privacidade e a 
segurança das informações e dos dados pessoais, prestados ou coletados por 
qualquer meio, inclusive o eletrônico”. E esse novo direito é complementado 
com o inciso 12, que na verdade especifica a chamada liberdade de escolha. 
É direito fundamental a liberdade de escolha, em especial frente às novas tec-
nologias, em rede de dados, sendo vedada qualquer forma de discriminação 
e assédio de consumo.

A discriminação dos consumidores é o novo tema nas diretivas europeias, 
e a discriminação pela idade já está presente no Brasil e combatida inclusive 
no Estatuto do Idoso. Note-se que o Estatuto do Idoso é uma lei posterior ao 
Código de Defesa do Consumidor, de 2003. O CDC deve proteger contra 
qualquer discriminação, seja pela sua cultura, seja pela sua classe social, raça, 
gênero, etc. Isso é cada vez menos comum no Brasil, mas pode acontecer, e a 
norma precisa prever uma sanção. 

A discriminação pelo domicílio é ainda muito comum em matéria de con-
sumo. Domiciliado em determinadas partes da cidade, o consumidor fica sem 
fornecimento, por exemplo, de um produto ou serviço em virtude da residên-
cia da pessoa. O combate à discriminação já estava previsto no Código de De-
fesa do Consumidor; agora estamos somente esclarecendo, aumentando e re-
forçando essas linhas de proteção do consumidor. 

Nesse sentido, a proibição do assédio de consumo. O assédio de con-
sumo é, na verdade, uma discriminação ao contrário, para pressionar e “as-
sediar” o idoso, o funcionário público, etc. Em algumas faixas de idade no 
Brasil, isso é muito comum em matéria de crédito; por exemplo, no crédito 
consignado, que é mais facilmente realizado com pessoas que são aposenta-
das, pensionistas ou mesmo servidores públicos. Há assédio quando há uma 
pressão exagerada no oferecimento de produtos e serviços. As diretivas euro-
peias novas denominaram essa pressão a determinados grupos de assédio de 
consumo. Incluímos essas ideias, tanto no anteprojeto de lei sobre o supe-
rendividamento, como no anteprojeto de lei sobre comércio eletrônico, por 
sua importância no mundo atual. Também no art. 7.º, inclui-se o § 2.º, para 
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reforçar a ideia do diálogo das fontes. O diálogo das fontes já está previsto 
no caput do art. 7.º, agora se reforça também a aplicação da norma mais fa-
vorável ao consumidor: um diálogo das fontes sempre a favor do consumi-
dor, nunca contra!

O terceiro anteprojeto de lei versa especificamente sobre ações coletivas. 
Gostaria de destacar, porque houve certa resistência, no início das discussões, 
o fato de existir um projeto de lei para instrumentalizar ou facilitar as ações 
coletivas. Esse projeto, que na versão final foi aprovado por unanimidade na 
comissão, está muito ponderado. Mister frisar que, de forma alguma, retira al-
gum dos direitos atuais existentes, mas, ao contrário, procura reforçar e asse-
gurar um privilégio de tramitação das ações coletivas.

Esse privilégio seria uma maior rapidez e uma certa concentração, para 
que elas possam efetivamente ser as primeiras a serem julgadas, para que to-
dos os legitimados possam com ela colaborar, inclusive aditando as petições. 
Nas nossas discussões, também foi incluída a ideia de que algum dos legi-
timados, principalmente o Ministério Público Federal, e aqui o Ministério 
Público Estadual – que preparam suas ações coletivas através de inquéritos 
e longas pesquisas – tenham tempo para suas investigações, pois de forma 
muito ponderada acabam ao final só entrando com ações coletivas, quando 
não há outra solução possível ao problema. A maneira de trabalhar das as-
sociações de consumidores é outra; a associação é mais rápida, mas também 
às vezes acaba não sendo tão efetiva, porque a associação fica sem expertise. 
Assim, esse projeto de atualização de algumas normas sobre ações coletivas 
do CDC, de um lado permitiu que houvesse uma distinção entre as ações 
dos legitimados públicos, defensoria pública, que também aqui é legitimada, 
Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, e de outro lado se 
permitiu não só um incentivo à atuação das associações, mas que as associa-
ções entre si colaborassem, participando conjuntamente de ações para unir 
forças e com isso complementar e implementar eventuais aspectos de outras 
ações coletivas.

O projeto visa também a facilitar as questões de prova, resolver o pro-
blema do financiamento da perícia e tantas outras boas ideias que estão nesse 
projeto processual, visando a aperfeiçoar a disciplina das ações coletivas e criar 
para elas um procedimento especial.

Terminando esta minha exposição, destaco também que houve uma preo-
cupação com o consumo internacional, que o Código de Defesa do Consu-
midor de 1990 pouco contemplava, até porque o comércio eletrônico não era 
tão democratizado e o turismo também era um turismo não de massa; era um 
turismo ainda mais da elite.

Com a mudança de nossa sociedade, com o positivo desenvolvimento da 
sociedade brasileira, esses temas passaram a ser de massa e nesse sentido asse-
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gura-se um futuro especial do direito do consumidor, protegendo-o mesmo 
nos casos internacionais.

Passando para a segunda e última parte da minha exposição: o que essas 
propostas, esses três anteprojetos de lei trazem ou reforçam em matéria de pu-
blicidade, em matéria de informação ao consumidor?

Tanto nos projetos sobre comércio eletrônico, quanto no do crédito ao 
consumidor, a maioria das normas versa sobre informação, sobre reforço da 
informação, complementando os arts. 31 e seguintes, e, no caso do crédito, o 
art. 52 do CDC. Proíbem-se também algumas publicidades, como as de crédi-
to gratuito, sem juros, etc. Passam a ser vedadas no país, não a prática de não 
cobrar juros, mas a de fazer esse ponto como o seu ponto de publicidade. São 
normas fortes e com sanção.

Em matéria de comércio eletrônico, há mesmo a iniciativa de uma sanção 
semelhante à multa civil, isto é, introduzindo as perdas e os danos punitivos ou 
exemplares, dada a repetição desses danos de massa, dado o descumprimento 
das novas informações obrigatórias para os consumidores.

Esse controle da publicidade de crédito é parte de uma inversão de para-
digma. O paradigma agora é o do chamado “crédito responsável”, isto é, o for-
necedor deve avaliar se a pessoa pode realmente fazer frente a essa dívida, deve 
esclarecer e cooperar com o consumidor que necessita crédito. Há reforço das 
informações e há previsão de nova sanção. Realmente, um paradigma novo que, 
se recebido, será muito positivo para o país e para o nosso mercado financeiro.

Em matéria de comércio eletrônico, fizemos várias reuniões com o Comi-
tê Gestor da Internet e com os representantes dos provedores, concluindo que 
o importante aqui não é impedir os métodos de contratação e a inovação no 
setor, mas sim criar e reforçar os instrumentos de confiança nos consumidores. 
As normas visam a reforçar a segurança, como as referentes à proteção da pri-
vacidade, permitir e utilizar cada vez mais esse meio de contratação, esse meio 
de procura de ofertas, de comparação de ofertas, criando também novas no-
ções, como a de oferta prévia – que significa um prazo de validade das ofertas 
em matéria de crédito por no mínimo dois dias, e reforçando as antigas, como 
as referente à publicidade abusiva e enganosa.

Em matéria de crédito ao consumo, o método principal é o da prevenção 
do superendividamento, método criado na Europa em que a pessoa oferta o 
crédito, mas o indivíduo pode voltar para casa, conversar com a sua família e, 
retornando no outro dia, aquela oferta ainda deve ser mantida, no caso espe-
cificamente para ele.

Em matéria de telemarketing, não houve nenhuma norma especial, mas 
sim a expansão dos meios de manifestação do arrependimento. O art. 49 deve 
ser todo atualizado, se forem aprovados esses anteprojetos, e atualizado tendo 
em vista o próprio meio eletrônico: definindo o que é distância e não presen-
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ça física simultânea do consumidor e do fornecedor de produtos e serviços. A 
norma está bem interessante. 

A atual menção ao telefone como meio para o consumidor utilizar, por 
exemplo, para poder manifestar a sua recusa, ou manifestar o seu desconforto 
com algum detalhe da contratação ou da cobrança, sofreu muitas críticas, mas 
consideramos que o melhor era manter esse meio de comunicação e deixar a 
decisão para o Parlamento brasileiro.

Se houve muita discussão sobre a manifestação da comissão quando fez a 
lista de meios possíveis para o consumidor se manifestar e incluiu o telefone, 
mesmo se a contratação for por meio eletrônico, a verdade é que há muita di-
ficuldade para identificar um erro e para o consumidor conseguir ser “ouvido” 
pelo fornecedor no Brasil. O projeto prevê também uma proibição dos spams, 
que são as mensagens eletrônicas não solicitadas, para todo e qualquer consu-
midor que não tenha relação prévia com o fornecedor e também aquele con-
sumidor que se manifestou expressamente pedindo o bloqueio do spam, como 
é possível fazer hoje em alguns casos.

No projeto, há também a obrigatoriedade que toda mensagem não soli-
citada – mesmo de uma pessoa que tenha relação com o consumidor –, tenha 
dentro dela a possibilidade de o consumidor recusar futuras outras mensagens 
não solicitadas. Note-se que esse mecanismo é necessário, pois o Brasil é cam-
peão mundial de spams.

Enfim, o mundo virtual é muito bonito quando funciona, mas quando 
não funciona, o que o consumidor quer realmente é alguém que o escute, e 
que possa eventualmente ajudá-lo. O decreto do SAC demostrou isso. Há um 
chamamento da sociedade brasileira para um melhor contato e uma maior 
compreensão, principalmente no momento do erro, da dificuldade, da falha 
na relação de consumo.

O meu tempo está terminando; assim, cabe perguntar qual seria o resu-
mo desses anteprojetos. Há um reforço constitucional no Código de Defesa 
do Consumidor, em virtude da vitória da ADIN dos bancos, da aplicabili-
dade plena e da constitucionalidade plena do Código de Defesa do Consu-
midor nas relações bancárias. Nesse Projeto de Lei da Comissão de Juristas, 
o foco foi o de assegurar maior liberdade para o consumidor. Cria-se, inclu-
sive, em matéria de crédito consignado, o direito de arrependimento no cré-
dito consignado.

Há um reforço da dimensão ética e solidarista do Código de Defesa do 
Consumidor. Pela primeira vez, o CDC fará menção aos analfabetos, aos ido-
sos, aos adolescentes e às pessoas com deficiências. Essa ideia de assédio de 
consumo, da não discriminação, é muito inclusiva, e também a ideia da inclu-
são dos superendividados, que terão no microssistema do CDC uma concilia-
ção em bloco para pagar suas dívidas, através de um plano de pagamento, no 
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máximo até cinco anos, recebendo uma resposta para seu retorno ativo à pró-
pria sociedade brasileira.

Há um reforço na dimensão da confiança e efetividade no próprio micros-
sistema do Código de Defesa do Consumidor. Confiança através do reforço 
na informação, e nos canais de comunicação entre os fornecedores e os consu-
midores. Há também regras muito interessantes sobre o estorno dos cartões de 
crédito e identificação de erros no meio virtual.

Quanto aos problemas das fraudes nos cartões de crédito, em matéria de 
comércio eletrônico, prevista está a suspensão e novas sanções administrativas, 
como um mecanismo conhecido na nova legislação norte-americana, que é o 
follow the money, isto é, siga o dinheiro, que congela o acesso às contas daque-
les que reptem violações aos direitos dos consumidores. Essas sanções serão 
determinadas pelo Judiciário, mas, segundo os relatórios que recebemos, fun-
cionam muito bem.

Os projetos visam a que as sanções, como a devolução em dobro, por 
exemplo, sejam mais fáceis e que a repetição de danos de massa seja combatida 
por perdas e danos punitivos, em caso de reincidência. Também há um novo 
paradigma, no crédito responsável e no incentivo ao pagamento. É uma ten-
tativa no sentido de que justamente o consumidor e os seus credores, no caso 
do superendividamento, se entendam e conciliem, evitando a perenização dos 
conflitos.

No caso das ações coletivas, também são importantes os métodos conci-
liatórios. Como afirma em seu belíssimo livro, o Dr. Gavronski, essa tutela dos 
consumidores não precisa ser apenas realizada por meios tradicionais judiciais; 
deve-se tentar transformar o CDC numa lei mais eficiente na sua prática, re-
forçando, incentivando o seu cumprimento e reforçando também a liberdade 
de escolha do próprio consumidor. 

Esse empoderamento do consumidor e a norma da autodeterminação 
dos dados, copiada de uma norma alemã, talvez possam parecer um pou-
co adiantadas para o seu tempo, mas imagina-se que possam, assim como 
fez com o Código de Defesa do Consumidor na virada dos anos 90, pre-
parar o Brasil de hoje para o século 21, para a democratização no crédito. 
Note-se que o comércio eletrônico movimenta, na cidade de São Paulo, 
valores superiores do que o comércio físico da metrópole São Paulo. Em 
resumo, esse instrumento de negócios parece ser o caminho do futuro. A 
ideia é, pois, preparar o Código de Defesa do Consumidor sem deturpá-
-lo com essas novas seções e capítulos. Preparar o CDC para o século 21! 
Muito obrigada.
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Adalberto de Souza Pasqualotto

Boa tarde a todos, Profa. Têmis, Profa. 
Cláudia, Dra. Flávia. Gostaria inicialmente 
de manifestar a minha satisfação em com-
partilhar desta mesa, de modo particular 
pelo reencontro com duas grandes amigas 
e colegas, a Dra. Têmis e a Dra. Cláudia, 
tendo também o prazer de conhecer agora 
a Dra. Flávia.

Gostaria de cumprimentar o Dr. Ale-
xandre Gavronski, que, pela sua lideran-
ça, liderança não apenas teórica, de empol-
gação, mas de efetividade no seu trabalho 
de Procurador da República, proporcionou 
este magnífico evento, que é apenas o co-
roamento ou, quem sabe, a face pública, 
externa, desse acordo firmado com as ope-
radoras, que beneficia agora não apenas o 
público metropolitano, mas também de 

todo o Estado do Rio Grande do Sul.
O Dr. Gavronski me fez sentir saudade do tempo de Ministério Público, 

coisa que a Dra. Têmis ainda não precisa sentir. Mas o desafio de falar sobre te-
lecomunicações é mais ou menos como o da esfinge: decifra-me ou te devoro. 
Em verdade, venho falar sobre as minhas perplexidades. Já não tenho muitas 
certezas, e as certezas que eu tinha, não em matéria técnica de telecomunica-
ções, porque desse tema eu não entendo, mas as certezas sobre a dogmática 
jurídica, estão cada vez mais abaladas, e agora sofreram um grande estremeci-
mento, com a Resolução 574 da Anatel.

Ela me sugere formular duas perguntas. A primeira: será que os contratos 
ainda devem ser cumpridos? E a segunda: no que consiste a prestação das em-
presas de telecomunicações? Além de procurar resposta a essas perguntas, ve-
nho fazer uma consideração em voz alta sobre um tema que me parece chave 
no Código de Defesa do Consumidor e que provavelmente se aplique a essa 
questão das teles. É o que se contém no art. 4.º, inciso III, a respeito da har-
monização da defesa do consumidor com o desenvolvimento tecnológico. Isso 
realmente é uma esfinge capaz de devorar os intérpretes. Ainda vou fazer algu-
mas indagações sobre o modelo regulatório e depois vou contar uma pequena 
experiência pessoal, se me permitem essa personalização.

A primeira indagação é se a tradição romana, afinal de contas, ainda é vá-
lida. Vou citar dois exemplos. 
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Imaginem-se lendo um Manual de Direito das Obrigações. Caio vendeu 
para Tício um camelo; foi ajustado o preço de 200 dinheiros. Tício pagou ape-
nas 100 e justificou-se dizendo que seus negócios não foram bem, não por cul-
pa sua, mas de terceiros, que o prejudicaram injustamente. Também não tivera 
sorte com as intempéries. Caio não lhe deu ouvidos e disse que promoveria a 
cobrança do crédito ou exigiria a devolução do camelo.

Em outro contrato, Rômulo tomou os serviços de Sérvio para fazer um 
poço com 5 m de profundidade. Sérvio cavou apenas a metade e disse que não 
continuaria porque o terreno era muito rochoso. Mesmo assim, queria receber 
o pagamento integral, porque a metade que cavara lhe exigira o mesmo esfor-
ço e tempo que despenderia para completar o serviço se estivesse trabalhando 
em terreno mais favorável.

Se essas questões fossem apresentadas em uma prova para alunos inician-
tes em Teoria Geral dos Contratos, ou talvez até em disciplinas mais elementa-
res, não haveria hesitação nas respostas: os dois contratos foram descumpridos 
pelos devedores.

No Brasil do século 21, no próspero ramo das telecomunicações, essas ver-
dades axiomáticas que nos foram legadas pela tradição romana perderam atu-
alidade. Aqui uma operadora de telefonia não tem obrigação de cumprir a ve-
locidade de conexão contratada.

Nos termos da Resolução 574/2012, da Anatel, basta que as prestadoras 
garantam uma velocidade instantânea de conexão de até 20% da velocidade 
máxima contratada, e de média também um valor equivalente. No caso de 
cumprimento de um contrato em apenas 20% da obrigação contratada, ainda 
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de acordo com a tradição romana, refletida no Código Civil, o credor poderia 
alegar lesão ou simplesmente inadimplemento.

A resolução da Anatel vai além: o cumprimento da meta dos 20% só será 
exigível 12 meses após a publicação da resolução, o que remeteria à expecta-
tiva de cumprimento para outubro deste ano. Todavia, o cumprimento das 
metas de qualidade por disposição complementar somente será exigível 13 
meses depois da entrada em vigor do regulamento; portanto, a eficácia das 
metas de qualidade é nenhuma antes de novembro deste ano, mês que con-
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tará como termo a quo do prazo de 12 meses para que as metas iniciais se-
jam implementadas, ou seja, as prestadoras têm até novembro de 2013 para 
cumprir 20% da velocidade de conexão que contrataram, e mesmo assim 
a exigência é de que o cumprimento mínimo de 20% ocorra em ao menos 
95% dos casos.

O consumidor que cair na margem de risco de 5% será vítima da fatali-
dade. Mais ainda: a prestadora poderá alegar caso fortuito ou força maior para 
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justificar qualquer descumprimento, o que eleva o espectro de consumidores 
sujeitos ao risco para 100%.

O site da Tim, acessado em 10 de março de 2012, informava que tempora-
riamente não estavam disponíveis informações sobre velocidade de conexão. A 
Vivo compara a velocidade de conexão a uma estrada, cujo tráfego é limitado 
pelo número de pistas; enquanto houver impossibilidade de aumentar o nú-
mero de pistas, não é possível dar maior vazão ao tráfego. Assim, todos sofrem 
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com o congestionamento. Para que mais pessoas possam trafegar, a operadora 
reduz a velocidade de conexão, porque se alguns trafegassem com velocidade 
muito alta, provavelmente a contratada retardaria o acesso dos que ainda não 
tivessem conseguido conexão. A solução, segundo a Vivo, seria o governo libe-
rar novos espectros de radiofrequência.

A Claro critica a concorrência que reduz a velocidade de conexão, portan-
to, critica a Vivo. Sua estratégia para enfrentar a intensidade do tráfego é dar 
ao cliente alternativa de comprar franquias adicionais ao plano contratado, ou 
encerrar a navegação até o término daquele período e o início de outro, prova-
velmente no mês seguinte, quando a totalidade da franquia é reposta.

Diante desses posicionamentos das operadoras, o que eu me pergunto é 
se a oferta é mesmo vinculativa. Acessei hoje o site de uma operadora que diz 
literalmente o seguinte: 

Internet no seu celular para você ficar sempre conectado; escolha o plano 
ideal; aí vêm vários planos com vários preços. Se ultrapassar seu plano, tudo 
bem; você não paga nada por isso; e eu frisei em vermelho: velocidade de 
1Mb por segundo em todos os planos. Após consumir o seu plano, você 
continua conectado, com velocidade de até 150 Kbps por segundo.

Isso é uma oferta e, como tal, deveria fazer parte do contrato. Mas o cum-
primento do contrato está dispensado pela Anatel. Por isso eu me pergunto: 
afinal de contas, no que consiste a prestação das teles? Convenhamos o seguin-
te: nós não estamos tratando de contratos tão simples quanto os de Caio e Tí-
cio ou os de Rômulo e Sérvio. E eu concordo em que é preciso compreender a 
complexidade tecnológica. É preciso que compreendamos, porque sem com-
preensão não vai haver entendimento. Por isso, tentei fazer uma pesquisa dos 
regulamentos para tentar compreender a complexidade da prestação das teles. 
Se realmente existem dificuldades técnicas insuperáveis para cumprir as pro-
messas publicitárias e contratuais, e para não haver enriquecimento sem causa, 
seria necessário que, se a prestação varia para menos – ou seja, se a velocidade 
de conexão é inferior à prometida –, o preço deveria diminuir na mesma pro-
porção. Isso porque, se um serviço não é executado sem culpa do devedor, diz 
o Código Civil, conforme a tradição do Direito Romano, o contrato fica re-
solvido; ou, se há execução parcial e a parte executada é útil, é reduzido pro-
porcionalmente o preço.

É isso que se tem que fazer: medir o que foi cumprido e o que não foi 
cumprido e fazer a adequação do pagamento da contraprestação.

A Resolução 574 trata de serviços de comunicação multimídia, que se dis-
tinguem de outros serviços de comunicação. Não vou entrar nesses detalhes, 
que certamente já foram tratados em outros painéis. Vamos rapidamente ao 
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regulamento do serviço de comunicação multimídia, que define o seguinte: 
trata-se de um serviço fixo de telecomunicações que possibilita a oferta da ca-
pacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, sen-
do que informações multimídia são sinais de áudio, vídeo, dados, voz e outros 
sons, imagens, textos e informações de qualquer natureza; portanto, é disso e 
só disso que nós estamos falando.

O regulamento da Anatel sobre o serviço de comunicação multimídia 
diz o seguinte no art. 47, inciso II: são parâmetros de qualidade para o servi-
ço de comunicação multimídia a disponibilidade do serviço nos índices con-
tratados. Esse regulamento é anterior à Resolução 574. Portanto, a resolu-
ção reviu o regulamento, mas será que o poder regulatório tem competência 
para interferir nos contratos a ponto de dispensar o seu cumprimento, pelo 
menos em parte? O art. 55 diz que, sem prejuízo do disposto na legislação 
aplicável, as prestadoras têm a obrigação de observar os parâmetros de qua-
lidade estabelecidos na regulamentação e no contrato. Ora, isso é o elemen-
tar; não podia ser diferente.

Todavia, a Resolução 574 diz que, durante o período de maior tráfego, a 
prestadora deve garantir uma conexão instantânea de 20% da velocidade má-
xima contratada, depois num período posterior a 12 meses de 30% e depois 
num outro período de 12 meses tem até 40%. Ou seja, esse é o desconto que 
a Anatel está facultando às prestadoras: uma margem de descumprimento das 
suas obrigações contratuais. E eu ouvi e li em sites na Internet técnicos espe-
cializados, cuja opinião eu tenho que respeitar, afirmando que essa resolução 
é um avanço.

Essa é a minha perplexidade, acredito que a perplexidade de todo jurista. 
Como pode ser um avanço uma resolução que renega uma prestação contra-
tual? A justificativa são dificuldades técnicas. Não posso afirmar que essas di-
ficuldades não existem; o que estou dizendo é que, se as dificuldades técnicas 
são demonstráveis e verdadeiras, é preciso readequar os dois polos do contrato 
e não um só, sob pena de se propiciar enriquecimento sem causa daquele que 
não cumpre a obrigação contratada. 

No início dessa fala me referi a uma esfinge do Código de Defesa do Con-
sumidor, com a qual me preocupo há bastante tempo. Vamos a ela. Se vocês 
lerem o art. 170 da Constituição, que trata dos princípios da ordem econômi-
ca, vão ver que nos incisos IV e V há uma tensão entre dois princípios, assim 
como entre os dois princípios anteriores, o direito de propriedade e sua fun-
ção social. Mas aqui o que nos interessa é a tensão existente entre a livre con-
corrência e a defesa do consumidor. A livre concorrência, em síntese, é a pos-
sibilidade que tem cada cidadão ou grupo empresarial de empreender os seus 
negócios sem outras amarras que não a sua própria competência, a sua capa-
cidade competitiva.
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Entretanto, a lógica demonstra que o lucro, que é inerente à ideia de em-
presa, só pode se realizar na medida da recepção da atividade empresarial pelo 
seu destinatário. É aí que nós vamos encontrar a figura do consumidor. 

O consumidor foi elevado a uma posição de extrema dignidade na Cons-
tituição Federal, de tal modo que a ideia de livre iniciativa fica tensionada, eu 
diria, fica em suspenso pela relação de polarização que se estabeleceu no art. 
170 entre essa liberdade e a defesa dos interesses daqueles sem os quais a em-
presa não subsiste.
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Essa tensão constitucional se reflete no inciso III do art. 4.º: é preciso 
compatibilizar a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico 
com a defesa do consumidor. Eu respeito profundamente, admiro e aplaudo 
os avanços tecnológicos, inclusive no setor de telecomunicações. Estou aqui 
cercado de instrumentos e aparatos tecnológicos que favorecem a nossa vida, 
nossa existência, e acho que a vida sempre melhora. Não sou saudosista; por-
tanto, a vida hoje para mim é melhor do que 10 anos atrás, do que 20 anos 
atrás; em grande parte, nós devemos essa melhora ao engenho humano, que se 
manifesta nesse aparato tecnológico todo.

Mas isso evidentemente tem que ser ponderado de acordo com os valores 
que presidem a nossa sociedade. É, portanto, necessário encontrar um equilí-
brio.

O presidente da Anatel manifesta a existência desse enigma, dessa esfin-
ge à qual me referi antes, numa manifestação que fez no dia 12 a propósito da 
abertura da Semana do Consumidor, dizendo que as ações do órgão regulador 
não têm um começo e um fim previamente determinado, mas se desenvolvem 
conforme as necessidades da sociedade, a evolução tecnológica e a convergên-
cia de serviço.

Estou de pleno acordo com isso. Aliás, lembro aqui uma frase do ex-presi-
dente Fernando Henrique Cardoso que consta no livro agora publicado sobre as 
suas idéias, chamado A Soma e o Resto. Pincei esse dado, porque isso reflete exa-
tamente a ideia que presidiu a privatização. Diz o ex-presidente a certa altura:

O Brasil, a partir da estabilização do real, atraiu muitos capitais estrangei-
ros, houve regulação pelo estado das áreas privatizadas e aumento da com-
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petição, entre os agentes produtivos, evitando que a concentração acelerada, 
de tudo que é investimento, terminasse por prejudicar o interesse dos con-
sumidores.

O que eu flagro nessa declaração? É que por trás da ideia da privatização 
estava, na verdade, a mão do mercado. Os interesses dos consumidores deve-
riam ser regulados pela própria concorrência. O grande problema da privati-
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zação no Brasil é o choque que ela produziu com a concepção constitucional 
de defesa do consumidor como homem dotado de dignidade e a razão de ser 
do processo produtivo, pois esta é a posição constitucional do consumidor. 
O modelo regulatório que veio depois não assumiu compromisso com essa 
posição constitucional do consumidor. Os senhores já encontraram referências 
específicas de defesa do consumidor na lei da Anatel? Eu não encontrei. Se pes-
quisarem as leis das agências reguladoras, a maioria delas não tem essa referên-
cia. Então é de se perguntar: existe diálogo entre o sistema nacional de defesa 
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do consumidor e as agências reguladoras? Eu não sei se o DPDC foi consulta-
do sobre a Resolução 574. Acredito que não, e o minha estranheza vai além: é 
que na página do DPDC não se contém nada sobre a Resolução 574, ou seja, 
parece que se assumiu como natural o divórcio entre a regulação e a defesa do 
consumidor, quando deveria ser o contrário, pois esse é um setor vital para as 
relações de consumo.

O simpósio anterior sobre telecomunicações diagnosticou isso com perfei-
ção. Os debates daquele simpósio reforçaram o diagnóstico que o justificou. A 
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disciplina normativa aplicável aqui é um truncamento, tem baixa efetividade, 
o que evidenciou a insuficiência do enforcement da agência reguladora para as-
segurar a efetividade da sua atuação fiscalizadora, bem como para induzir uma 
postura empresarial de boas práticas. Também mereceram especial menção no 
simpósio ainda as acentuadas dificuldades de efetiva e qualificada participação 
dos consumidores no processo de regulação.

Quem regula as telecomunicações? Vejam qual é a composição do Conse-
lho Consultivo da Anatel: dois conselheiros indicados pelo Senado, dois pela 
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Câmara e dois pelo Executivo, ou seja, seis políticos. Entenderão de teleco-
municações? Mais dois representantes das prestadoras, dois representantes dos 
usuários e dois representantes da sociedade. Não verifiquei quem são esses 
representantes, especialmente os representantes da sociedade, não sei como 
foram escolhidos, mas convenhamos que dois representantes dos usuários é 
pouco numa composição de doze.

No site do IDEC, encontrei conforto para essa crítica: Guilherme Varella, 
lá em 2010, publicou um artigo sobre regulação com participação popular, di-
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zendo que essa é uma peça que falta nas telecomunicações. A certa altura, ele 
registra literalmente: é necessário que a Anatel reveja seu modelo regulatório.

O articulista leva em conta dois pilares essenciais: a nova configuração tec-
nológica de mercado, que desenhou um cenário de convergência das tecno-
logias de comunicação, e a participação direta, efetiva e ampla dos principais 
interessados no serviço e na própria regulação, que são os consumidores. Com 
relação ao primeiro ponto, diz o articulista, é preciso que se corrija o anacro-
nismo institucional e normativo da Agência, que mantém a mesma estrutura 
institucional da época da sua criação, em 1997, enfrentando as demandas com 
departamentos divididos por serviços: telefonia fixa, móvel, etc., o que con-
flita com a configuração atual da convergência tecnológica, proporcionando a 
existência de falhas e lacunas. 

O outro pilar, diz Guilherme Varella, para a estruturação de um modelo 
regulatório mais eficiente, é a criação de mecanismos funcionais e efetivos de 
participação dos consumidores. Ele afirma que faltam critérios transparentes, 
que existe ausência de fiscalização e de punição. Aliás, digo eu, consta que ape-
nas 5% das multas aplicadas são efetivamente pagas. Por quê?

Finalizando, narro uma pequena experiência pessoal como consumidor de 
telefonia. Não sei se vocês já tentaram encerrar um contrato. No ano passado, 
em agosto, eu me mudei, mas o apartamento onde iria morar estava em refor-
ma. Liguei para encerrar a minha conta telefônica no endereço antigo, onde 
mantinha duas linhas. Inicialmente houve uma série de tentativas da operado-
ra em manter os contratos: por que o senhor vai encerrar sua conta? O senhor 
pode suspender o serviço, etc. Respondi que o apartamento adquirido estava 
em reforma, sem prazo seguro para terminar. A ligação caiu várias vezes, mas 
finalmente, quando consegui estabelecer um contato continuado, perguntei: 
bom, então estão encerradas as duas linhas? Resposta: sim, estão encerradas as 
duas linhas. Agradeci e desliguei. Nessa ocasião eu estava em Porto Alegre e 
dois dias depois tinha um compromisso em São Paulo. Cumpri meu compro-
misso em São Paulo e estava caminhando pela avenida Paulista, quando tocou 
o telefone celular: “Senhor Fulano de Tal, aqui é de tal operadora. O senhor é 
assinante do telefone número tal?” Eu disse: “era”. Do outro lado da linha, o 
estranhamento: “como era?” Informei que fizera um pedido de cancelamen-
to, e na sequência quem estranhou fui eu. Disse-me a funcionária que eu fize-
ra o pedido às 7h58 da manhã, e os pedidos só são válidos depois das 8 horas. 
Depois de uma discussão nada cordial, concordei em fornecer todos os dados 
novamente e refazer o pedido de cancelamento das linhas. Ao final, perguntei: 
“Agora encerramos então?” “Sim – respondeu – encerramos”. Agradeci e con-
tinuei a caminhada em direção ao hotel. Alguns metros antes de chegar, to-
caouo telefone novamente. Antes era uma voz feminina, agora  uma voz mas-
culina pergunta: “Senhor Fulano de Tal, aqui é da operadora tal.” Digo: “de 
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novo”? “Como assim, de novo?”, pergunta a voz masculina. Esclareço que re-
cebera uma ligação minutos antes, quando havia encerrado a minha conta de 
telefone com aquela operadora. “Ah, não”, respondeu o funcionário; “foi en-
cerrada apenas a conta do telefone número x; agora eu quero saber do núme-
ro y”.

Não é inacreditável? É evidente que eu estava pagando a conta de manu-
tenção do serviço até aquele momento, não obstante todas as tentativas que 
fizera antes e, inclusive, a declaração de que a conta fora encerrada dois dias 
antes em horário que depois foi declarado impróprio. No entanto, a operadora 
ficara com o registro da minha declaração de vontade no sentido do encerra-
mento do contrato, tanto que a funcionária soube me dizer o horário exato da 
ligação. Esse é o padrão de atendimento que recebi e, ao que parece, é o stan-
dard das operadoras de telefonia.

Agradeço muito a atenção dos senhores, e cumprimento mais uma vez a 
organização do evento, não só pelo evento em si, mas pelo êxito na sua ativida-
de de melhoria nas relações de consumo neste setor. Muito obrigado.

TÊMIS: Muito obrigada, Pasqualotto. Tenho certeza que, mesmo jubilado, 
o Sr. continua ativo nas suas demandas, e demonstrou que os operadores não 
tinham lido o livro da Profa. Cláudia, Diálogo das Fontes. Não sabiam dialogar.

Sua exposição me encheu de orgulho. E eu fico muito contente de par-
tilhar esse espaço de hoje, de debate, de reflexão sobre as questões de consu-
mo, uma vez que quem me trouxe para o mundo consumerista foi o colega 
Pasqualotto, quando era então diretor do Brasilcom. Então, realmente, para 
mim é momento muito especial e uma satisfação ouvi-lo e participar deste 
debate.

Bem, passamos então a palavra à Profa. Flávia Lefevre, que é advogada da 
Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, que com certeza também vai 
nos brindar com uma brilhante exposição.

Flávia Lefevre

Boa noite a todos. Quero agradecer muito, em nome da Proteste, ao Dr. 
Alexandre pela oportunidade de estar em uma mesa tão brilhante como esta, 
que aumenta muito a minha responsabilidade aqui, inclusive por falar por úl-
timo. Depois de tudo o que foi dito, eu gostaria de tratar dos motivos que, 
acredito, têm nos levado a enfrentar a grave situação de dificuldades e desres-
peito a que estão submetidos os consumidores brasileiros.
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Começo dizendo que quando nós fala-
mos de serviços de telecomunicações, nós 
estamos falando de serviços públicos. O in-
ciso II do art. 21 da Constituição Federal, 
que atribuiu à União a titularidade do ser-
viço de telecomunicações, ainda que permi-
ta, depois da Emenda Constitucional n.º 8, 
que esses serviços sejam prestados por con-
cessão, autorização e permissão, ele não faz 
distinção nenhuma entre o serviço prestado 
em regime público e aqueles prestados em 
regime privado.

Quando, em seguida à edição da Emen-
da n.º 8, se editou a Lei Geral de Telecomu-
nicações, ainda em 1997, estabeleceu-se que 
apenas a telefonia fixa, naquele momento, 
seria o serviço prestado em regime público 
e, portanto, com obrigações de universali-

zação e continuidade, nos termos do art. 64 daquela lei. Entretanto, a mesma 
Lei Geral de Telecomunicações, no art. 65, diz no § 1.º que um serviço que se 
mostrasse essencial e de interesse coletivo não poderia ser deixado à exploração 
apenas em regime privado, devendo ser prestado também e obrigatoriamente 
em regime público.

E a mesma Lei Geral de Telecomunicações, no art. 18, estabelece que cabe ao 
poder concedente, no caso a União, o papel de estabelecer novas modalidades de 
serviço e de incluir os serviços nos regimes adequados. E por que seria do poder 
concedente essa atribuição? Porque isso é uma medida típica de política de teleco-
municações, na medida em que o Poder Executivo diz: eu, como titular da obri-
gação de prestar os serviços de telecomunicações, vou me encarregar de garantir a 
universalização da infraestrutura necessária para a prestação e o acesso a esses ser-
viços; ou seja, trata-se de uma atribuição pública, estritamente pública, da União.

Bom, apesar da clareza da Constituição Federal e da clareza da Lei Geral 
de Telecomunicações, quando determina no art. 65 que os serviços que são 
essenciais e de interesse coletivo devem ser prestados no regime público, ou 
seja, com obrigações de universalização e de continuidade, ainda que possam 
ser prestados concomitantemente também no regime privado (§ 2.º, art. 65 
LGT), essas disposições legais não têm sido observadas pelo Poder Executivo, 
nem pela Anatel.

Vejam que em maio de 2010, já muito atrasado, quando o governo editou 
o Decreto 7.175, instituindo o Plano Nacional de Banda Larga, infelizmente 
errou; esta é a posição que a Proteste tem defendido há alguns anos.
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Naquela oportunidade e naquele decreto já deveria ter havido a inclusão 
do serviço de banda larga (comunicação de dados) no regime público, com 
obrigações de universalização e continuidade. E assim é na medida em que 
ninguém aqui nesta sala ou em qualquer operadora tem a coragem de sustentar 
que o serviço de comunicação de dados não é um serviço essencial; tanto ele é 
essencial que é objeto de política pública – o Plano Nacional de Banda Larga. 

E aí eu quero discordar do que já foi dito aqui pelo Marconi, de que a In-
ternet é considerada serviço de valor adicionado. Vamos deixar muito claro: o 
art. 69 da Lei Geral de Telecomunicações, ao tratar, no parágrafo único, das 
formas de telecomunicações, faz referência expressa ao serviço de comunica-
ção de dados; e é desse serviço que estamos falando quando falamos de banda 
larga, apesar de a Anatel ter editado a Resolução 272, de 2001, instituindo o 
Serviço de Comunicação Multimídia, extrapolando seus poderes, invadindo as 
competências do Poder Executivo estabelecidas pelo art. 18 da LGT.

É atribuição do Poder Executivo, do Presidente da República, o de ins-
tituir novas modalidades de serviços, podendo esta competência ser delegada 
apenas aos Ministros de Estado, nos termos dos arts. 84 e 87 da Constituição 
Federal. Aliás, com base nesses mesmos dispositivos constitucionais, é apenas 
do Poder Executivo a competência para regulamentar a lei. A ANATEL tem 
o poder de, em caráter secundário, criar normas para implementar os regula-
mentos pré-definidos pelo Poder Executivo.

O Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade nº 
1668, mencionada no documento que entreguei aqui, que trata da minha fala, 
já estabeleceu que o papel de regulamentar a lei é do Poder Executivo e que as 
Agências Reguladoras podem, em caráter secundário, materializar as políticas 
públicas que forem previamente definidas pelo Poder Executivo.

Seja pelo Poder Executivo, seja pelo Poder Legislativo, mas dos poderes 
imbuídos de representatividade democrática, porque os superintendentes da 
Agência, ainda que técnicos, etc., os componentes do Conselho Diretor da 
Agência são indicados pelo Presidente da República.

Eles não desempenham papel representativo e, portanto, não seria 
razoável esperar que políticas públicas fossem definidas sem um grau razoável 
de representatividade e democracia. 

Então, todos esses problemas acontecem, Prof. Pasqualotto, e eu quero dar 
meu depoimento aqui, porque representei usuários no Conselho Consultivo 
da Anatel por três anos e vou dizer para o senhor que foi dificílimo, porque é 
realmente muito desequilibrado e em favor das operadoras.

Por mais que se exponham razões, documentos, etc., por mais que tenha-
mos como parceiros o Ministério Público, que tem sido incansável nessa ba-
talha, na ação civil pública, e a Proteste tem algumas ações civis públicas que 
tratam desses temas e tem contado com o apoio precioso do Ministério Pú-
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blico, nós, consumidores, com raras exceções, saímos perdendo. A gente pode 
ganhar algumas condições melhores de obter documentos, etc., mas a compo-
sição dentro do Conselho Consultivo da Anatel pesa muito mais para o go-
verno e para as empresas do que para os usuários. E por que essa introdução é 
importante? Porque hoje, estando o serviço de banda larga no regime privado, 
nós enfrentamos forte resistência das empresas para fazerem os investimentos 
necessários para que se alcance melhor qualidade. 

Para o senhor ter uma ideia, apesar das poucas garantias que resoluções 
baixadas pela ANATEL, com parâmetros mínimos de qualidade, como o se-
nhor muito bem expôs, a Oi, que hoje assinou aqui esse compromisso – e eu 
não posso deixar de colocar isso, que é público –, apresentou à Anatel um pe-
dido para anular essas garantias de qualidade, sob os argumentos de que se tra-
ta de serviço prestado em regime privado e que as condições impostas, além de 
ilegais, são impossíveis de serem cumpridas.

E houve uma conclamação da sociedade civil organizada no sentido de 
garantir que pelo menos a esses parâmetros mínimos o consumidor tenha di-
reito, porque hoje essas garantias não existem. E não temos as garantias justa-
mente porque serviços essenciais estão sujeitos ao regime privado. Veja o se-
nhor: o serviço móvel pessoal, prestado no regime privado; infelizmente, hoje, 
ainda que tenhamos quase 300 milhões de linhas habilitadas, há municípios e 
localidades que não têm o sinal. O mesmo se diga para a banda larga. Por quê?

Porque não há metas de universalização, porque não está prestado no regi-
me público, sem imposição para que as operadoras invistam em infraestrutura 
para esses locais, para atender a sociedade. Dá para nós questionarmos hoje o 
interesse público e a essencialidade do serviço móvel pessoal ou da banda lar-
ga? Eu acho que não dá. 

Não teremos metas de universalização para a banda larga, e isso é um 
grande prejuízo e abre a oportunidade para a Oi, por exemplo, com base em 
pareceres, com o apoio e a contratação de grandes juristas, dizer: olha, a Anatel 
não pode me impor metas, porque esse serviço é prestado no regime privado 
e, portanto, não estou obrigado ao cumprimento de metas. 

A ausência do regime público para a banda larga abre também a oportuni-
dade para que, ao invés de nós termos contratos de concessão com obrigações 
muito claras, nós tenhamos, como foi assinado em agosto do ano passado um 
termo de compromisso entre o poder concedente, União, e as concessionárias, 
por meio do qual as empresas se comprometem a muito menos do que isso 
que o Sr. colocou aqui.

É indigno o que o governo denominou de plano de banda larga popular, 
pois os consumidores de baixa renda foram discriminados e autorizou-se às 
empresas a prestação do serviço de banda larga sem nenhuma qualidade, e nós 
não estamos falando de pouca gente, pois hoje já estão contratados, segundo 
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as últimas informações, na banda larga popular mais de 1,2 milhão de consu-
midores.

As empresas têm sustentado que, porque elas assinaram esse termo de 
compromisso, que estabelece condições precaríssimas e indignas de prestação 
de serviço – porque a pessoa pode, se ela esgotar a franquia de dados no mês, 
a velocidade pode cair para mais baixo do que a velocidade obtida pelo acesso 
discado –, não estarão, segundo esses contratos, obrigadas a cumprir as Reso-
luções 574 e 575, de outubro de 2011, da Anatel.

A Proteste, por conta dessas considerações todas que as empresas têm fei-
to, mandou questionamentos, pedidos de esclarecimentos à Anatel, fazendo 
algumas perguntas. A primeira delas: o pedido de anulação que a Oi fez sus-
penderia o prazo e implicaria o adiamento da entrada em vigor dessas metas 
da qualidade da banda larga?

Perguntamos também se os planos de banda larga populares estariam con-
templados pelas Resoluções 574 e 575, porque as empresas estão dizendo que 
não, que não estariam.

Perguntamos também se a Anatel estava acompanhando os contratos que 
estão sendo preparados pelas empresas para ofertar o serviço a partir da entrada 
em vigor dessas regras, porque eu estive em alguns fóruns onde representantes 
das empresas disseram o seguinte: para cada regulação, um contrato, eu não 
tenho como cumprir essas metas de qualidade impostas pela ANATEL. En-
tão, o que pretendem fazer? Contratos que não as vinculam a uma velocidade 
de provimento específica.

E aí eu pergunto: Não faria todo sentido que um serviço que suporta o 
Sistema Financeiro Nacional, o Sistema de Saúde Nacional, o INSS, a polícia, 
o bombeiro, a emissão de documentos, a certificação de documentos, o Siste-
ma Fazendário, a relação que as empresas têm conosco, consumidores, direta-
mente; ou seja serviço estratégico para o país, fundamental para qualquer ati-
vidade pública, que esse serviço estivesse incluído dentro do regime público, 
tendo em vista o que dispõe expressamente o art. 65 da Lei Geral de Teleco-
municações e o inciso II do artigo 21 da Constituição Federal?

Quero ressaltar que tudo isso não é culpa só da Anatel. A Anatel nos res-
pondeu, felizmente, e eu juntei aqui no papel que estou entregando para o Dr. 
Alexandre o seguinte: primeiro, na Proteste, o pedido da Oi não suspenderá a 
entrada em vigor das metas de qualidade; então nós vamos cobrar isso. A não 
ser que a Anatel julgue que, tudo bem, é tudo nulo mesmo, então a gente não 
vai ter as metas. Mas eu acho que não é essa a tendência dentro da Anatel de 
hoje.

Segundo, respondeu-nos: existe uma previsão expressa no art. 30 do Re-
gulamento do Serviço Móvel Pessoal, porque a banda larga também é prestada 
pelo acesso móvel, dizendo que não há direito adquirido para as operadoras, 
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e, portanto, elas terão que adequar seus contratos, mesmo esses que elas tenta-
rem fazer para se eximir das metas, às novas determinações das Resoluções 574 
e 575, que passarão a vigorar a partir de outubro deste ano.

Então, ficamos contentes com a resposta da Anatel. Trouxe rapidamente 
esses documentos para este fórum, porque eu acho que os Procons vão precisar 
deles, tendo em vista as manifestações já públicas das empresas no sentido de 
dizer que não têm condições de cumprir essa obrigação e que não vão colocar 
isso nos contratos que firmarem com os consumidores, pois dessa forma esta-
riam cumprindo o Código de Defesa do Consumidor, porque estariam cum-
prindo o direito de informação, já que os contratos padrões não as vinculam a 
uma velocidade específica de provimento de serviço.

A posição oficial da Anatel, consignada neste documento que estou en-
tregando aqui e disponibilizando a este fórum agora, é diversa da posição das 
empresas. Esperamos que realmente não. E aí estamos enfrentando outra or-
dem de problemas. As resoluções estabelecem que haverá a contratação pelas 
empresas de uma consultoria aferidora dessa qualidade, desses parâmetros de 
qualidade que estão estabelecidos pelas duas resoluções e que haverá um soft-
ware que vai ser utilizado para a medição dessa velocidade.

Bom, eu não sei se os senhores aqui conhecem o papel e a natureza do co-
mitê gestor da Internet, mas ele é um órgão criado por decreto e vinculado ao 
Ministério das Comunicações para administrar a questão da Internet no Bra-
sil, de forma muito genérica.

O comitê gestor da Internet desenvolveu um software chamado Simet, 
para medir a velocidade e a qualidade da banda larga, e serviu de orientação 
para que a Anatel fixasse os parâmetros nas duas resoluções de medição da qua-
lidade da Internet. 

 Foi esse o programa que a Anatel escolheu para fazer a gestão da quali-
dade do serviço? Pasmem, não foi. Foi o speed test net, que, pelo menos em 
princípio, não tem capacidade para medir todos os parâmetros que estão na 
resolução, ou seja, nós temos uma norma suada que ainda não está totalmente 
confirmada porque a Anatel ainda está apreciando o pedido da Oi, ainda não 
decidiu sobre o pedido da Oi e, do modo como a coisa está se encaminhando, 
é muito possível que o programa, o software escolhido pela Anatel para fazer a 
medição, a aferição do cumprimento dos parâmetros de qualidade, não tenha 
condição de fazer isso. A Proteste protocolou há duas semanas na Anatel um 
ofício perguntando se essa informação procede, se é verdade realmente que 
esse programa não mede, ou vai medir, ou tem capacidade para medir todos os 
parâmetros de qualidade.

Ainda não recebemos a resposta. Também pedimos, e estamos por receber, 
uma nota técnica de um especialista do setor para que nos diga se esse software 
vai ser mesmo o suficiente para aferir a qualidade, os parâmetros de qualidade.
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Então, estamos nesse ponto, sem contar com a perda enorme da infraes-
trutura, que grande parte dela foi construída com fortes investimentos públi-
cos feitos, entre 1995 e 1998, quando aconteceu a privatização. Foram feitos 
fortes investimentos; quase que se dobrou a planta das telecomunicações de 
1995 a 1998 para tornar o setor atrativo para as privatizações.

E o que é que a gente assiste? Um contrato de concessão da telefonia fixa que 
não traz uma lista de bens reversíveis. A Proteste tem uma ação civil pública pe-
dindo para que seja incluída nos contratos de concessão a lista dos bens reversíveis.

Conseguimos com funcionários, cidadãos da Telebras, recuperar, pasmem 
os senhores, 6.669 imóveis, que totalizam um valor acima de R$ 30 bilhões, 
que não estão na lista dos contratos de concessão. Então esperamos que se pre-
serve esse patrimônio construído com a tarifa paga por nós, consumidores, e o 
que a gente vê agora, por exemplo, justamente porque o serviço de comunica-
ção de dados e o serviço móvel pessoal não estão prestados no regime público, 
é a Vivo incorporando as operações da telefônica, por exemplo.

Sem um controle de bens reversíveis, efetivo, em 2025, quando acabam os 
contratos de concessão, o que é que nós vamos receber de volta? A Anatel não 
faz fiscalização. Pasmem os senhores: no processo, na ação civil pública que a 
Proteste moveu, foram juntados diversos relatórios de fiscalização, provando 
que já bilhões em patrimônio vinculado às concessões foram alienados de for-
ma irregular, sem a prévia autorização da Agência.

Pasmem, esses relatórios existem desde 2009, e até agora não há, além dos 
PADOS, nós sabemos que esses PADOS não nos trazem nenhuma garantia. 
Então, para as empresas é interessante que a situação permaneça nesse estado. 
E o governo, o atual governo, que foi contra as privatizações movidas pelos in-
teresses de mercado, lá atrás, em 1998? Nós esperávamos que revertesse esse 
quadro, que nos desse garantia de bens públicos afetados à prestação dos ser-
viços essenciais, para que o Estado brasileiro tenha gerência, tenha soberania 
sobre a infraestrutura das telecomunicações.

Mas, infelizmente, não é isso que nós constatamos e aí para as empresas é 
cômodo, porque, fora do regime público, podem se apresentar contratos, pro-
postas, de uma forma muito mais livre, sem garantias para o Estado brasileiro.

Em resumo, o fato é que os serviços de telecomunicações, na parte essen-
cial e nas localidades com baixo grau de penetração de infraestrutura, ou que 
não desperte o interesse econômico das empresas, obrigatoriamente deveriam 
ser prestados no regime público, mesmo que de forma concomitante com o re-
gime privado, pois aí teríamos metas de universalização, de continuidade, etc., 
e a situação seria diferente.

Quero agradecer a paciência dos senhores, que ficaram me  ouvindo aqui 
todo esse tempo, desejar boa noite a todos e me colocar à disposição para qual-
quer esclarecimento. Muito obrigada.
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TÊMIS: Muito obrigada, Flávia, pela sua exposição, que nos dá testemu-
nho das muitas dificuldades que são enfrentadas pelos consumidores, e eu gos-
taria de ler algo da organização do evento que nos diz que todas as apresenta-
ções e materiais produzidos neste evento serão disponibilizados por e-mail aos 
participantes até o final da semana que vem, inclusive as referências feitas pela 
Flávia.

Bem, como forma de abrir e aquecer os debates, vamos começar a fazer 
algumas proposições, tendo em vista assim aproveitarmos, no bom sentido, a 
qualidade dos nossos expositores, que são verdadeiros gigantes doutrinadores 
na matéria.

Então, seguindo a ordem de apresentação, vou formular primeiramente 
uma primeira pergunta a cada um dos palestrantes.

Então, à Profa. Cláudia, que nos brindou com as atualizações do CDC, 
gostaria de formular algumas indagações a respeito de reclamações que nos 
chegaram, na promotoria especializada de defesa do consumidor e que con-
vergem com alguns pontos aqui tratados; a pergunta é dirigida mais especifi-
camente à área da contratação eletrônica.

Existe hoje uma dificuldade na entrega dos contratos; isso a professora já 
nos sinalizou, dizendo que a atualização do CDC se preocupa com essa maté-
ria, e a minha pergunta avança um pouco mais, falando na dificuldade da res-
cisão do contrato, e devo aqui mencionar, em aditamento ao testemunho do 
Pasqualotto, que isso foi objeto de reclamação na Promotoria; não foi possível 
fazer um acordo com a empresa de telefonia celular, cujo nome não importa 
agora citar, o que motivou o ajuizamento de uma ação civil pública. Recordo 
que, quando debatemos aqui o anteprojeto de atualização do CDC, nós mani-
festamos inquietude no tocante ao projeto.

Era prevista a questão da rescisão, mas não dizia na mesma forma isonô-
mica da contratação, ou seja, hoje, quando vamos contratar um serviço de te-
lefonia, nós somos clientes vip, e isso vai muito rápido, mas quando nós que-
remos rescindir um contrato é uma verdadeira via crucis para o consumidor; o 
Pasqualotto nos deu uma figura, um rosto, para esse consumidor que tem as 
suas dificuldades de rescisão.

Então, eu gostaria de desdobrar a pergunta, Profa. Cláudia, em duas ver-
tentes: primeiro, se o projeto das atualizações no tocante à contratação eletrô-
nica, que vai ser, vamos dizer assim, a grande evolução do contrato, e que na 
cidade de São Paulo hoje já responde pela principal forma de contratação, in-
corporou essas sugestões. A outra questão é relativa a maior isonomia entre a 
contratação e a rescisão, ou se vamos, no caso, nos valer da questão do diálogo 
das fontes do CDC e das resoluções ou regulamentos que trazem a questão da 
telefonia fixa. Como tratar disso, uma vez que a professora aponta a questão 
do diálogo do CDC com as leis; não são leis no sentido formal, mas se even-
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tualmente nós podemos nos valer das resoluções e dos regulamentos também 
para tentar construir os direitos do consumidor.

CLÁUDIA: Muito obrigada, primeiro, pela oportunidade de falar nova-
mente nesta tarde, que eu já considero histórica, ainda mais pela beleza dos 
depoimentos e das palestras. Gostaria de cumprimentar os dois colegas que me 
antecederam e afirmar que, efetivamente, durante o evoluir dessas propostas, 
muitas sugestões, mas muitas mesmo, são pró-ativas. Recordo-me de uma da 
Defensoria Pública da União, na audiência pública do Rio de Janeiro, e tam-
bém da própria Profa. Têmis, aqui na audiência pública do Rio Grande do Sul. 
É claro que na contratação se devem ter informações e tudo, mas o clima da 
contratação é sempre muito ameno, muito rápido, muito efetivo, mas depois 
as coisas se dificultam muitíssimo, e essa sugestão efetivamente foi incorpora-
da; está no art. 45; toda essa seção do comércio eletrônico é tratada no art. 45, 
alíneas a, b, c, d, etc., ocupando todo o abecedário, porque ele é bem longo.

Uma das críticas foi que aqui havia muitos detalhes, e aí eu já antecipo a 
resposta da sua segunda pergunta, sobre diálogo das fontes. Em teoria, houve 
esse reforço no diálogo das fontes nos artigos sobre a parte geral, mas o diálogo 
das fontes, na prática, tem sido muito difícil.

É claro que deve ser sempre a favor do consumidor, e por isso muitos de-
talhes, principalmente no comércio eletrônico e no superendividamento, estão 
expressos no anteprojeto; se vão virar lei ou não, aí é outro problema.

Houve até crítica do próprio sistema nacional de defesa do consumidor, 
dizendo que era melhor colocar no código apenas princípios. Eu gostaria de 
refutar essas críticas, porque os princípios já estão lá, boa-fé já está lá, transpa-
rência, qualidade, quantidade...; os princípios não são outros nem podem ser 
outros; é claro, são esses mesmos.

Então acho que agora nós estamos na fase dos detalhes: cópia do contrato, 
possibilidade de cancelar, etc. Então, eu gostaria de ler os detalhes, se vocês me 
permitem.

É obrigação do fornecedor que utilizar o meio eletrônico ou similar:
I – Manter disponível serviço adequado, facilitado e eficaz de atendimen-

to, tal como o meio eletrônico ou telefônico, que possibilite ao consumidor 
enviar e receber comunicações, inclusive notificações, reclamações e demais 
informações necessárias à efetiva proteção dos seus direitos.

II – É obrigação do fornecedor confirmar imediatamente o recebimento 
de comunicações, inclusive a manifestação de arrependimento (que é possível, 
segundo o art. 49) e o cancelamento do contrato, utilizando o mesmo meio 
empregado pelo consumidor ou outros costumeiros; foi uma discussão longa 
se se utilizaria apenas aquele meio, porque às vezes, em alguns lugares, é mais 
fácil utilizar o serviço de assistência ao consumidor, por telefone, mesmo que 
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tenha contratado pela Internet. Mas a menção de que pelo menos o mesmo 
tem que existir foi incorporada.

III – Assegurar ao consumidor os meios técnicos adequados e eficazes e 
facilmente acessíveis que permitam a identificação e correção de eventuais er-
ros na contratação antes de finalizá-la, sem prejuízo do posterior exercício do 
direito de arrependimento.

E assim vai. Eu gostaria de ler ainda o inciso V: É obrigação do fornecedor 
informar aos órgãos de defesa do consumidor e ao Ministério Público sempre 
que requisitado o nome e o endereço eletrônico e demais dados que possibili-
tem o contato do provedor de hospedagem, bem como dos prestadores de ser-
viços financeiros de pagamento, porque, realmente, a ideia é evitar que os con-
sumidores reiteradamente utilizem apenas o Sindec, que permite visualizar os 
problemas que estão acontecendo no país inteiro, que são as reclamações dos 
Procons, as fundamentadas. Não podemos deixar que os consumidores apenas 
reclamem diretamente com os fornecedores.

Num determinado momento, nós temos que ter algumas soluções mais 
coletivas, e mais imediatas, e aí entra todo o sistema, mas também o Ministério 
Público, na sua atuação. Respondo a sua pergunta dizendo que sim; nós colo-
camos alguns detalhes que, esperamos, deem realmente efetividade aos direi-
to do consumidor. Para o cumprimento dos princípios, precisamos de sanções 
eficientes e precisamos de estímulos eficientes e pedagógicos. Eu diria que nes-
se sentido os detalhes podem ajudar para que as relações melhorem.

O diálogo das fontes, é claro, continua, mas sempre a favor do consumi-
dor. Se, eventualmente, em uma dessas resoluções – não me pareceu –, houver 
algum direito do consumidor que não esteja claramente caracterizado, poder-
-se-ia utilizar uma resolução, mas preferimos ser mais pedagógicos, e no que 
nos foi indicado como o problema no País inteiro, nós tentamos colocar, e aca-
tamos sugestões, no projeto. É claro que o Parlamento brasileiro é soberano 
para vir a considerar ou não tudo o que está no projeto. Essa sugestão é nossa, 
mas pelo menos aqui está.

TÊMIS: Muito obrigada. Ao Prof. Pasqualotto eu gostaria de dirigir tam-
bém uma questão que é objeto de uma ação civil pública proposta pelo Minis-
tério Público Estadual, o que já denota que não foi possível um acordo com a 
operadora de telefonia. Essa ação diz respeito justamente à questão da publi-
cidade de banda larga 3G, ofertada, que a empresa oferece nas seguintes con-
dições de preço: 2GB, R$ 69,00; 5GB, R$ 89,90; e 10GB, R$ 119,90. Na 
publicidade não são feitos os esclarecimentos ao consumidor no tocante ao 
fato de que em determinadas áreas ele não vai conseguir o sinal, de que há essa 
redução no fornecimento do serviço; tampouco se fala na Resolução 574, de 
que o professor aqui nos falou. Então, a ação pede que esses decréscimos na 
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prestação de serviço tenham também destaque naquela publicidade que ofe-
rece o serviço, uma vez que nenhum dos consumidores conseguiu a plenitude 
do que contratou, e não houve redução no preço contratado. Gostaria que o 
Prof. Adalberto Pasqualotto nos tecesse algumas considerações sobre isso. São 
problemas efetivos dos consumidores na comunidade gaúcha. A ação foi ins-
truída pelo Ministério Público a partir de diversas reclamações formuladas pe-
rante os Procons.

PASQUALOTTO: Muito bem, este é um problema crucial: o problema 
da publicidade e da sua vinculação, desde que a publicidade seja veículo de 
oferta. Começo por aí. Existe uma distinção básica que precisa ser feita: a pu-
blicidade pode ser institucional, quando ela simplesmente procura promover 
uma marca ou um produto, sem a intenção imediata de venda, e a publicida-
de pode ser promocional, quando é dirigida diretamente ao esforço de venda.

Quando a publicidade contém informação de preço de produto, essa é 
uma publicidade inegavelmente promocional.

Não é de rigor, mas digamos que, em regra geral, nós podemos estabele-
cer uma correlação entre publicidade institucional, na sua versão ilícita, com 
a publicidade abusiva.

E a publicidade promocional, na sua versão ilícita, no seu viés ilícito, é pu-
blicidade enganosa. O que eu quero dizer é que, quando se trata de publicida-
de enganosa, geralmente essa publicidade é promocional e quando a publici-
dade é abusiva, geralmente é publicidade meramente institucional.

Por exemplo, uma publicidade que induza o consumidor a comportamen-
to perigoso; lembrei agora de uma publicidade de um tênis, de que eu não me 
lembro a marca, que mostrava um casal em cima de trilhos de trem, fugindo 
de uma locomotiva. Evidentemente que isso induz a um comportamento pe-
rigoso.

Lembro outro exemplo célebre: os tênis da Xuxa – jogue fora os seus tê-
nis velhos –, publicidade que abusa da inexperiência das crianças, está promo-
vendo a marca do tênis, não está dizendo quanto custa, não está dizendo que 
é mais barato, nada disso. Essa não é uma publicidade enganosa, porque só 
promove a marca.

Quando a publicidade promove venda diretamente, como é o caso men-
cionado agora pela Têmis, ou seja, publicidade de banda larga em 3G, com 
preço conforme a diversificação dos planos, aí nós temos efetivamente publici-
dade que se torna enganosa por omissão, porque ela omite que determinados 
eventos podem ocorrer e que não satisfarão a promessa do anúncio. Diz o art. 
30 que é oferta vinculativa.

Mas, o que fazer? Existe um caminho muito singelo, que é o do art. 46. 
Diante do art. 46, eu sempre faço para os alunos em aula a seguinte pergunta: 
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Nós estamos diante da inexistência, invalidade ou ineficácia do contrato, cujas 
informações a respeito do objeto não foram adequadamente prestadas.

Se respondêssemos por inexistência ou invalidade, em qualquer caso es-
taríamos fulminando esse contrato, com grave prejuízo para o consumidor. 
Porque o fornecedor teria infringido o dever de informar, e depois, diante da 
infração reclamada pelo consumidor, o contrato deixa de existir, ou nunca 
existiu.

Na verdade, estamos diante de ineficácia, e o art. 46 diz que os contratos 
não obrigarão os consumidores. Ora, contrato que não obriga significa presta-
ção que não precisa ser cumprida.

Mas qual é a prestação que não precisa ser cumprida? É contraprestação 
que não precisa ser cumprida, porque isso é outra questão técnica, mas que me 
parece de suma importância. Eu sempre sustentei que a oferta é negócio jurí-
dico e unilateral; não depende de aceitação. Feita a oferta, o vínculo existe; é o 
que diz o art. 30. A oferta vincula.

Ora, se a oferta é negócio jurídico unilateral, e depois disso resultou num 
acordo de vontades, portanto houve uma modificação do negócio jurídico ini-
cial, é evidente que se a informação não foi adequadamente prestada, a contra-
prestação correspondente àquela falta de informação não é exigível. Resulta-
do prático e objetivo: o consumidor está dispensado de pagar a sua prestação.

Eu acho que é isso que deve ser postulado em juízo; se a informação não 
é prestada, o serviço deve ser mantido, até que a informação devidamente es-
clarecida vincule o consumidor ao serviço nos termos em que ele é prestado, 
porque só assim vai se atingir a equidade da relação contratual.

Toda relação contratual, salvo os contratos aleatórios, tem que ter esse 
balanço; não pode um contratante ser prejudicado porque o outro sonegou 
informações que vão afetar a qualidade da prestação. Eu resolveria o assunto 
pelo art. 46.

TÊMIS: Muito obrigada, Prof. Pasqualotto, que de forma muito perspicaz 
apanhou a questão, desenvolveu e aprofundou o debate.

A Profa. Cláudia nos noticia que essa inovação, que essa sua argumenta-
ção, já se encontra incorporada no anteprojeto.

Bem, como último encaminhamento, uma pergunta à Profa. Flávia.
Aqui no nosso Estado, tivemos também uma determinada publicidade, 

formulada por uma determinada empresa, que ofertava a banda larga por R$ 
39,00; aí, diante desse preço supercamarada, pensei: puxa, eu estou pagando 
quase R$ 100,00 por mês, e posso pagar R$ 39,00 com um plano novo; foi o 
raciocínio que eu fiz, completamente de boa-fé, ao que, no outro lado da li-
nha, me responderam que não, que isso era algo válido somente para os con-
tratos novos e por apenas três meses. Isso também motivou uma série de ações, 



| 196 | 

em razão da defesa dos direitos do consumidor, até que essa propaganda foi 
suprimida da rede da oferta publicitária. Então, gostaria que a senhora, se pos-
sível, tecesse algumas considerações a respeito disso. Eu acho que esse caso se 
enquadra na publicidade enganosa ou abusiva, porque o código fala expressa-
mente que é abusiva ou enganosa a publicidade que omite informações rele-
vantes a respeito da contratação. O artigo da lei diz textualmente: É enganosa 
qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário 
inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omis-
são, capaz de induzir erro o consumidor a respeito da natureza, características, 
qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço, etc.

FLÁVIA: Acho que isso se enquadra na publicidade enganosa, porque ela 
não está deixando claros elementos fundamentais a respeito da contratação. Se 
aquilo vai valer por três meses e depois não vale mais, isso deveria ser destaca-
do, e não constar naquelas letrinhas brancas que ficam minúsculas na televi-
são, que você não consegue enxergar de forma nenhuma. Queria lembrar que 
o art. 66 do Código de Defesa do Consumidor, que trata das infrações penais, 
tipifica a conduta de fazer a afirmação falsa ou enganosa ou omitir informa-
ção relevante sobre a natureza, características, qualidade, preço, etc. como um 
ilícito; então, isso está expresso no art. 66 do código, e eu acho que, diante da 
forma agressiva como essas empresas atuam no mercado, a gente deveria passar 
a utilizar os instrumentos todos que existem no Código de Defesa do Consu-
midor, inclusive aquele que trata das infrações penais.

Nós sabemos, por exemplo, que é muito comum que se faça a publicida-
de por torpedos. Eu, por exemplo, nos últimos cinco dias, já recebi mais de 
dez torpedos, de várias operadoras, e aquilo buzina no meu celular nas horas 
mais inoportunas possíveis, e você acha que é uma coisa importante de tra-
balho, de seu filho, ou seja lá o que for, e aquilo fica ali. Então, considerando 
que direitos básicos, como privacidade, sossego, etc. são invadidos, eu acho 
que os consumidores deveriam partir para esse tipo de defesa; é uma infração 
tipificada como crime a omissão de informações relevantes; então eu acho que 
a gente deveria partir para esses caminhos também.

TÊMIS: Muito obrigada, Flávia, pelo seu esclarecimento. Devido ao 
adiantado da hora, creio que vamos encaminhar as perguntas restantes aos pa-
lestrantes, uma vez que todas estão identificadas e, para não alongarmos esse 
debate, por mais interessante que esteja, tendo em vista que muitos já estão 
aqui desde às 9h da manhã, e amanhã é novo dia de trabalho, todos precisam 
descansar para amanhã estarem bem dispostos.

Assim, dou por encerrados os trabalhos, agradecendo a participação de 
todos os nossos palestrantes, ao nosso anfitrião Alexandre Gavronski e a esse 



| 197 |

público, essa plateia que nos assistiu, que faz diferença no evento, segundo o 
Santini, porque não existe evento de sucesso sem público. Já aprendi isso no 
Fórum de Defesa do Consumidor.

Convido-os para estarem aqui amanhã, às 9h da manhã, para prossegui-
mento dos trabalhos.

Uma boa noite a todos, e mais uma vez muito obrigada pelas suas parti-
cipações.
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Painel 4

Boa-fé nos serviços de 
telecomunicações x Repetição 

de práticas infrativas

Da esquerda para a direita: Bruno Miragem, Cristiano Aquino, 
Cláudio Bonatto e Rogério Silva.

Coordenador e debatedor:
Cristiano Aquino (Diretor do PROCON-RS)

Expositores:
Cláudio Bonatto (Procurador de Justiça do MP/RS. Professor da FMP)
Bruno Miragem (Professor da UFRGS e da FMP)
Rogério Silva (Professor da UPF e Coordenador do Balcão do Con-
sumidor da UPF)
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ALEXANDRE: Bom dia, pessoal. Atrasados, temos 10 minutos a recupe-
rar. Hoje vamos ver se seremos um pouquinho mais disciplinados no ho-

rário, sem perder o conteúdo e a qualidade do evento. Atenção, pessoal que 
está pelo lado de fora. Por gentileza, avisos importantes aos Procons munici-
pais: só vai receber ajuda de custo quem estiver no auditório (risos). Hoje o 
painel da manhã, vai tratar da “Boa-fé dos Serviços de Telecomunicações versus 
Repetições de Práticas Infratoras”.

Este painel tem a mesma constituição dos demais, porém não haverá in-
tervalo, e também não haverá coffee break; vai ter um cafezinho; quem quiser 
um cafezinho, sutilmente se retira e retorna. Vamos tentar concluir este painel 
às 12 horas.

No intervalo para o almoço, que é de 2 horas, os senhores poderão fazer 
o check in tranquilamente; não é preciso retirar a bagagem; deixar reservado 
aqui em um espaço físico na entrada da recepção; pode ser feito ao longo do 
intervalo. O apartamento precisa ser liberado até as 13 horas. Assim, podem 
almoçar primeiro.

Os certificados serão entregues ao final do evento.
Pretendemos terminar exatamente como está previsto na programação. 

Vamos entregar no início da tarde uma ficha de avaliação. Isso é importante. 
Em qualquer evento ocorrem falhas, e a grande preocupação nessa ficha de 
avaliação é que vocês apontem essas falhas e, principalmente, sugestões, para 
que o próximo evento seja melhor do que este, seja em relação à programação, 
aos palestrantes ou à organização.

Feito isso, vou chamar o nosso coordenador e o nosso debatedor da mesa, 
Dr. Cristiano Rodrigues Aquino.

O Dr. Cristiano é advogado, foi Vereador e Secretário do Município de 
Tupanciretã, candidato a Deputado Estadual e é Diretor do Procon do Rio 
Grande do Sul. Digo com toda autonomia que se trata de uma grata surpre-
sa, pelo conhecimento, pela habilidade, pelo perfil com que ele está condu-
zindo a cabeça do sistema estadual de defesa do consumidor, que é o Procon 
do Rio Grande do Sul. Então, fico muito grato e ele sabe que isso é verda-
deiro.

O primeiro convidado é o Prof. Cláudio Bonatto, Professor da Fundação 
do Ministério Público, do IDC, convidado para muitos eventos, Procurador 
de Justiça no Estado do Rio Grande do Sul, Doutrinador em Direito, Sócio 
Fundador do Fórum, Presidente do Brasilcom, autor de várias obras e artigos 
publicados e ex-Presidente do Conselho Deliberativo do Internacional e Con-
selheiro.

Agora vou fazer a apresentação do Prof. Bruno Miragem, que já deve es-
tar chegando. O Prof. Bruno Miragem é Professor da Fundação do Minis-
tério Público Federal, Professor da UFRGS, Doutor em Direito do Consu-
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midor, Diretor do Brasilcom, é autor de várias obras e muitos artigos. Para 
completar este painel valioso, chamo o Prof. Rogério Silva da Silva. Ele é 
Professor e Coordenador do Balcão do Consumidor da Universidade de Pas-
so Fundo e Doutor em Direito pela UNISC. Feita a constituição da mesa, 
passo imediatamente a palavra ao nosso coordenador e debatedor, Dr. Cris-
tiano Aquino.

AQUINO: Mais uma vez, bom dia a 
todos. Espero que estejamos recuperados, 
todos animados para enfrentarmos mais 
um bom dia de trabalho. Tenho certeza 
que aquilo que nós tivemos aqui ontem foi 
muito importante, desde as apresentações 
até a rica participação da plateia. Perce-
beu-se uma participação muito efetiva, re-
velando realmente que o evento, quando 
conta com todos os atores do sistema, tem 
uma riqueza muito grande. Então, desde 
já o nosso reconhecimento e agradecimen-
to pela participação muito efetiva de todos 
os atores do Sistema Estadual de Defesa do 
Consumidor.

Hoje nós, não diferente de ontem, te-
mos um dia muito intenso, a começar por 
este nosso primeiro painel da manhã, que 
vai debater a boa-fé nos serviços de telecomunicações versus repetição de prá-
ticas infratoras. Vamos fazer um paradoxo, uma análise a respeito da boa-fé de 
um modo geral, mas de maneira específica nas telecomunicações, e também 
uma abordagem que para os Procons, principalmente, é algo muito presente: a 
repetição daquelas práticas e a continuidade do descumprimento muitas vezes 
do direito do consumidor.

Tenho certeza que também será muito oportuno e enriquecedor para to-
dos nós. Alegro-me de estar aqui ao lado do Dr. Cláudio Bonatto, nosso mes-
tre. Com certeza é uma figura que tem contribuído muito com o direito do 
consumidor e com todos nós. Para nossa alegria, também estão conosco os 
professores Rogério e Bruno.

De imediato, para que a gente possa efetivamente iniciar os trabalhos, pas-
so a palavra para o Prof. Cláudio Bonatto, lembrando os nossos palestrantes 
que disponibilizamos um período inicial de até 30 minutos para sua exposição. 
Então, com vocês nosso querido Prof. Cláudio Bonatto.
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Cláudio Bonatto

Bom dia a todos. Mais 
uma jornada, e a gente, com o 
passar dos tempos verifica que 
alguma coisa foi plantada, ger-
minou e deu bons frutos. Aqui 
eu vejo um ex-aluno meu que 
só tem me dado alegrias cada 
vez que tenho contato com 
ele, um grande Procurador da 
República, uma pessoa incan-
sável, e que eu tenho certeza, 
junto com o Santini, é o men-
tor deste significativo evento, 
Alexandre Gavronski.

Sempre é uma satisfação 
vê-lo e verificar seu interesse, seu estudo profícuo, e o mestre só tem a dizer 
que valeu a pena. Muito obrigado, viu Alexandre.

O Santini é o nosso moto perpétuo. Graças a Deus é meu amigo, porque 
inimigo assim não quero ter nunca. Não para um minuto; se o dia tivesse 36 
horas, ele trabalharia 36 horas; é uma pessoa incansável; temos que ter na so-
ciedade pessoas assim, para nos motivar e fazer com que estejamos sempre nos 
aprofundando nos estudos.

Vejo também outro ex-aluno que, para a minha satisfação, está aqui e vai 
debater comigo algumas coisas. É uma pessoa incrível, amigo e que também 
só me dá alegrias. É Prof. Rogério, lá da Universidade de Passo Fundo, que eu 
considero quase que a minha segunda cidade. Passo Fundo, eh Passo Fundo, 
cidade que cresce cada vez mais. Este jovem tem um programa na TV UPF que 
é uma das maiores audiências lá.

Sempre que vou a Passo Fundo, nós conversamos lá na TV UPF e troca-
mos ideias sobre o direito do consumidor. E este jovem aqui, que de propósi-
to deixei para o final, que eu acho também foi meu aluno – se não foi, a gente 
meio que se cruzou nestas invernadas da vida –, grande Coordenador do Pro-
con do Rio Grande do Sul, que eu tenho muita alegria de estar com ele nova-
mente, que é o Dr. Aquino. Minha saudação a todos vocês. Se eu começar a 
citar cada um dos que eu estou vendo aqui, vai passar a minha meia hora e eu 
não vou entrar no tema.

Sempre é difícil para nós, e o Rogério deve estar sentindo isso também, fa-
lar de direito de modo geral quando há juristas na plateia, e não juristas. Ob-
viamente que com o passar do tempo a gente aprende muita coisa. Eu acho 
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que já devo ter na minha vida mais de 100.000 ex-alunos. Estou agora parti-
cipando dum curso de EAD na Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul; 
tenho aluno nos Estados Unidos, tenho aluno em Manaus, tenho alunos espa-
lhados por todo o Brasil; se for contar tudo isso então, até assusta o número, 
por isso que em todos os lugares ouço: olá, professor Bonatto, como é que vai 
o senhor, professor. Você foi meu aluno? Alguns eu faço até questão que não 
digam, porque me decepcionam muito. Então, você foi meu aluno. Fui, mas 
eu não me lembro.

Estou vendo aqui diversas pessoas com que a gente também teve alguma 
participação. Vejo o pessoal da Anatel, o Engenheiro Bettoni, o Engenheiro 
Sidney, pessoas com que a gente briga no bom sentido. Eu sempre disse a eles 
que eu me considero amigo número um da Anatel.

Esses dias eu participei do programa Gaúcha na Madrugada e o Dr. Sid-
ney me perguntou: Dr. Bonatto, tá melhorando; eu disse: acho que ainda não.

Daqui a pouco começou o programa e começaram a chover reclamações, 
mas eu vejo que o Bettoni e ele, o Sidney, se dedicam 24 horas por dia, mas eu 
sei que eles vão até o limite e dali não podem passar. Alexandre, nós vamos ter 
que dar um jeito nisso, porque pessoas boas estão limitadas. Que é isso? Polí-
tica em Agência? Tem que ser técnica, eles são técnicos. Vou colocar algumas 
coisas, Bettoni, me perdoa. Nós não viemos aqui para estar adulando um ao 
outro. Há um monte de gente que diz que eu sou um..., deixa pra lá.

E eu nem durmo de noite de tanta preocupação (risos), entendeu? Há al-
guns que já me botaram na boca do sapo muitas vezes, mas parabéns a vocês. 
Ontem eu fiz todo o possível para estar aqui, ouvindo os meus grandes mestres 
Cláudia Lima Marques e Adalberto de Souza Pasqualotto, mas não consegui. 
Mas eles sabem o apreço que eu tenho por eles.

Então vamos começar. Até parece que o Criador, o Grande Arquiteto do 
Mundo, faz de propósito as coisas, pois me colocou como primeiro.

Há gente que diz: Bah, quando o Bonatto fala, não se consegue falar mais 
nada depois. Não, não, eu vou colocar linhas gerais para que nós possamos ter 
a percepção do nosso sistema, do nosso sistema jurídico, que é sem sombra de 
dúvida o melhor sistema de proteção ao consumidor do mundo.

E não é eufemismo de brasileiro não. Isso é reconhecido por autoridades 
internacionais que nos visitam. Então vou tentar traçar rápidas pinceladas so-
bre esse nosso sistema, para que os senhores tirem as suas conclusões.

Claro, aqui temos doutores em Direito, como Rogério e Alexandre, essa 
gurizada que está fazendo chover para cima, e, obviamente, não é para eles que 
vou citar isso, pois já citei em sala de aula muitas vezes, e trocamos ideias mi-
lhares de vezes.

A primeira questão que nós temos que ter bem presente é a norma jurí-
dica, que é a nova norma jurídica de convívio social cogente. Se não tiver co-
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gência não tem eficácia alguma. A norma jurídica, se vocês quiserem, a lei que 
expressa as normas jurídicas, é gênero; vocês, alguns que estão estudando Di-
reito ou vão fazer concurso, anotem isso, porque essa é a melhor doutrina in-
ternacional que fala isso.

A norma jurídica é gênero, da qual são espécies os princípios jurídicos e as 
regras jurídicas. Daí já se tira uma conclusão muito importante: ora, se o prin-
cípio jurídico é norma jurídica, o princípio tem cogência, e aí, meus amigos, 
parem com esse negócio de dizer em sala de aula: ah, isso é um princípio pro-
gramático; cumpre se quiser.

O quê? O quê? Mas ousam me dizer que há princípio da Constituição que 
a gente cumpre se quiser. Acho que estou ficando burro depois de velho, mas 
se o princípio é norma, como é que eu vou dizer que isso é um mero programa 
de governo? Olha aqui, programa de governo é para estatuto de partido políti-
co, e não para a Constituição. Vamos parar com isso.

O princípio constitucional é no mínimo política pública, no mínimo, em 
que o Ministério Público, ao seu tempo, Dr. Alexandre, pode dar um prazo 
para o administrador mandar projeto de lei para as câmaras, assembleias legis-
lativas, dar prazo, porque tem que cumprir, é no mínimo política pública. En-
tão, se o princípio é norma jurídica, o princípio tem cogência; se tem cogência, 
tem eficácia. Preste atenção.

As regras jurídicas, nós conhecemos, são regras de conduta ou regras de 
organização. As de conduta, como, por exemplo, matar alguém, pena 6 a 20 
anos. O que está dito nessa regra de conduta é que é proibido matar.

As regras jurídicas de conduta ou de organização, como, por exemplo, 
como é que se forma o Procon do Grande do Sul, isso é uma regra de organi-
zação, isso é uma regra orgânica. Os códigos de processo são regras orgânicas; 
não há regra de conduta lá dentro.

Como é que funciona o Poder Judiciário, quem é o juiz competente para 
as causas a, b, c, d, são regras de organização. As regras jurídicas, quando se 
chocam uma com a outra, num determinado momento histórico, uma delas 
vai se dar mal.

Aí nós vamos aplicar o princípio da anterioridade, primeiro princípio da 
hierarquia: num choque entre uma resolução da Anatel e o Código de Defesa 
do Consumidor, todos nós sabemos que vale a resolução da Anatel.

Vocês estão vendo? Então escrevam aí para nunca mais esquecerem: reso-
lução, portaria, decreto, isso tudo é ato administrativo, e ato administrativo só 
vale secundum legem e nunca contra legem.

Resolução da Anatel que se chocar com o CDC, pode jogar no lixo, por-
que é ato administrativo. Quando o princípio da hierarquia não resolve, entra 
em choque; entre lei e portaria, a lei é que vale, obviamente. Agora, se o cho-
que é entre duas leis? E agora, como é que vou resolver?
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Ah, a mais nova é a que vale sempre? O Código Civil brasileiro é de 2002, 
o Código de Defesa do Consumidor é de 1990; então o Código Civil brasilei-
ro ab-rogou ou derrogou o Código de Defesa do Consumidor? Se vocês res-
ponderem isso num concurso público, deem graças a Deus que a prova é anô-
nima.

Por quê? Porque o dito é lex specialis derrogat lex generalis, e anotem aí: 
o Código Civil é uma lei geral e o Código de Defesa do Consumidor é uma 
lei especial. Então, pelo princípio da especialidade, a mais nova só ab-roga ou 
derroga a mais velha quando ambas forem especiais ou quando ambas forem 
gerais.

Mas isso, meus amigos, acontece com as regras jurídicas; com os princí-
pios jurídicos, jamais.

Um grande doutrinador brasileiro me decepcionou um pouquinho de-
pois que foi para o Supremo. O pessoal vai para o Supremo Tribunal Federal e 
parece que se esquece de tudo que escreveu. Mas é um grande doutrinador, é 
um grande constitucionalista. O Alexandre sabe de quem estou falando, mas 
eu vou falar, porque é uma crítica acadêmica. Eros Roberto Grau escreveu que 
violar um princípio é muito mais grave que violar uma regra jurídica.

Porque os princípios são normas jurídicas, que se colocam num plano dis-
tinto daquele em que se acham as regras jurídicas. Quando temos duas regras 
jurídicas em confronto, o chamado caso de antinomia positiva, não é, Carla, 
uma delas salta fora do sistema jurídico. Ao revés, quando temos conflitos en-
tre princípios, nenhum deles é expulso do sistema jurídico.

Para Gomes Canotilho, grande doutrinador português de quem eu reco-
mendo a leitura da obra Teoria da Consonalização, a minha edição é a 3.ª, Edi-
tora Almedina, de Coimbra, se não me falha a memória, lá na página 1.149, 
ele tem uma passagem brilhante em que ele vai mais ou menos dizer que os 
princípios estão para o ordenamento jurídico assim como as fundações de um 
prédio estão para o prédio.

Como é que se implode um prédio? Colocando dinamite nas suas funda-
ções. Vocês estão aprendendo hoje como se implode um ordenamento jurídi-
co: dinamitando a sua principiologia.

Prestem atenção agora, meus preclaros estudantes ou pessoas interessadas 
no estudo dessa extraordinária ciência do direito, extraordinária e indispensá-
vel para o convívio social, ciência do direito, eu fico louco quando ouço um 
jurista dizendo: que ciência!

Por que se formou em Direito? Por que não fez Veterinária, para cuidar de 
cocô de vaca no campo? Com todo respeito, há pessoas que andam assim nos 
foros. Ainda bem que não foram meus alunos.

Como sabemos ou como deveríamos saber, o Estatuto de Proteção do 
Consumidor regulamenta o art. 5.º, inciso 32, da Constituição Federal. Pres-
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tem a atenção: o CDC regulamenta o art. 5.º, inciso 32, da Constituição Fe-
deral, ou seja, o CDC regulamenta um direito e garantia fundamental. Diz a 
hermenêutica que todas as normas que regulamentam direitos e garantias fun-
damentais devem ser tomadas como normas de ordem pública, mesmo quan-
do assim não o disserem.

Vocês já leram o art. 1.º do Código de Defesa do Consumidor? Nunca 
alguém leu o art. 1.º de nenhuma lei: “O presente código estabelece normas 
de proteção e defesa do direito do consumidor de ordem pública...” Aí alguns 
vão dizer: grande África, o que é que interessa “de ordem pública”? Pois, eu 
vou completar: se o código é um feixe de normas jurídicas de ordem pública, 
conforme se deve entendê-lo, mas ele diz expressamente – não precisaria dizer 
– no seu art. 1.º, e é nulo, absolutamente nulo; tudo o que se choca contra a 
ordem pública é nulo, absolutamente nulo. Se o Código de Defesa do Consu-
midor é um feixe de normas de ordem pública, tudo que se choca contra o có-
digo se choca contra a ordem pública. Consequentemente, tudo que se cho-
ca contra o código é nulo, absolutamente nulo, nulidade esta ex tunc, ou seja, 
quando declarada a retroagem à data da sua origem, não gera qualquer efeito, 
apesar da Súmula 381 do STJ, que diz que o juiz não pode declarar abusivas 
de ofício as cláusulas de contratos bancários.

Só que eu começo a acreditar em lobisomem, não é, Alexandre: por que só 
de contrato bancário? Dos outros pode: plano de saúde, seguro, tudo pode. É 
só dos bancários que não pode. Aí eu sou um juiz cônscio das minhas respon-
sabilidades, Alexandre, e eu vejo uma nulidade num contrato bancário, bah, 
eu vou decretar de ofício, mas existe a Súmula 381 do STJ que diz que eu não 
posso. Aí, pelo art. 168, parágrafo único, do Código Civil, que diz que o juiz 
olha uma lei, que o juiz quando encontrar nulidades absolutas, encontrar pro-
vada, ele deve decretá-la, aí ele diz que o Código Civil diz que devo decretar, 
mas a Súmula diz que não posso, então a Súmula vale mais que o Código Ci-
vil? Aí eu vou dizer assim no processo: eu sou cônscio das minhas responsabili-
dades; segundo a lei, Código Civil, art. 168, parágrafo único do Código Civil, 
eu devo decretar de ofício as cláusulas abusivas de contrato bancário. Entretan-
to, o STJ, através do verbete n.º 381, no seu direito sumular, me proíbe, mas 
eu tenho que cumprir a lei. Então, as partes, ou a parte autora, o consumidor, 
para que requeira a decretação da nulidade absoluta, aí, mas o que é isso, mas 
o que é isso? Eu tenho escrito sobre isso, Alexandre, mas, olha aqui, isso beira, 
nem sei, eu nem sei, mas o que é isso? Eu dou vista para a parte requerer a de-
cretação da nulidade absoluta. Bom, sabe que às vezes eu me olho no espelho: 
Bonatto, tu tá emburrando.

Eu não sei, eu não sei onde a gente vai parar. Sabe que eu não sei, quer di-
zer eu sei, mais não vou dizer... Então escreva aí quem vai fazer concurso: não 
existe nulidade relativa no CDC, nenhuma, nenhuma. Nada contra o CDC. 
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Ah, mas fulano fez uma nova negociação lá com o banco. Mas, o que eu for ne-
gociar sobre o que é nulo, é nulo também; o contrato calcado no nulo, nulo é.

E não esqueçamos todos nós que, além de ser norma de ordem pública, 
por regulamentar direito ou garantia fundamental, a defesa do consumidor é 
um dos alicerces, uma das bases da ordem econômica constitucional.

O legislador constituinte foi sapientíssimo: colocou a defesa do consu-
midor como um dos pilares maiores, principais, da ordem econômica cons-
titucional. Depois, quando tiverem um tempo, leiam o art. 170, inciso V, da 
Constituição Federal. A defesa do consumidor é um dos pilares basilares da or-
dem econômica constitucional; por isso que eu tenho dito para vocês – o Ro-
gério sabe da minha posição: serviço público hoje em dia é atividade econômi-
ca, está dentro da ordem econômica, definição de serviço público.

Se é atividade econômica, é remunerada por que por tributos? Não, por 
tarifa. Eu pago a tarifa do telefone, e não tributo; se eu pagasse tributo, o fio 
do telefone passaria lá na frente; eu não quero telefone, eu odeio telefone; te-
ria que pagar a taxa mínima, por que isso? Porque a definição do fato gerador, 
de taxa, o serviço público posto à disposição ou efetivamente prestado, nós 
não podemos esquecer essas coisas, com todo respeito a quem pensa de modo 
contrário.

O Código de Defesa do Consumidor é um feixe de normas jurídicas, 
principiológicas. Anotem aí: o Código de Defesa do Consumidor é um feixe 
de normas jurídicas do tipo princípios jurídicos; todo código contém princí-
pios jurídicos. Por isso, então, se ele contém princípios, estes sobrepairam so-
bre as regras; qualquer regra jurídica que se chocar com o CDC sai perdendo.

Ontem ainda um aluno me perguntou: Dr. Bonatto, como é que ficam os 
pactos internacionais de Varsóvia e de Montreal que tarifam indenização por 
acidente aeronáutico? Não valem? Não valem, porque se chocam com o CDC. 
Eu disse para o aluno: procure a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
que você vai ver.

O que o Supremo diz o Código de Defesa do Consumidor regulamenta 
e elenca dentro dos direitos e garantias fundamentais da Constituição; conse-
quentemente, ele complementa a Constituição e não é qualquer norma jurídi-
ca, regra jurídica que, chocando-se com ele, o afastará.

Não, ainda mais de ordem infraconstitucional. Então, todas as regras que 
se chocarem com o Código de Defesa do Consumidor se dão mal, porque é 
uma regra. Chocando-se com um princípio, nós vimos que um princípio não 
expulsa o outro. Como é que uma regra vai expulsar o princípio do sistema. 
Uma regra, no máximo, pode expulsar é outra regra; o código não contém re-
gras, mas sim princípios jurídicos.

Falei tudo isso, então o Código de Defesa do Consumidor é constituído 
de um conjunto de normas jurídicas ordenadas segundo princípios explícitos 
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e implícitos, e com uma teleologia, com objetivo específico e, em especial, a 
proteção do sujeito vulnerável, visando a equilibrar a relação de consumo na-
turalmente desequilibrada, entre consumidores e fornecedores.

O princípio da boa-fé, e agora vou chegando ao tema propriamente dito, 
significa uma atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no parceiro 
contratual. A Profa. Judith Martins Costa tem uma definição extraordinária 
para boa-fé objetiva: é um arquétipo de conduta exigido de alguém no seio de 
uma determinada sociedade num determinado momento histórico.

Nós não podemos esquecer que na relação jurídica de consumo e na ques-
tão de telecomunicações, via de regra contratual, onde as regras são ditadas 
pelo órgão regulador, com a participação do poder concessionário, ou da con-
cessionária, em que o consumidor não participa, raramente participa, em au-
diências públicas, mas não participa da elaboração desses contratos, é óbvio 
que o vulnerável, o desconhecedor, é o consumidor; então, tanto a Agência, 
na regulação, quanto as concessionárias têm que procurar a satisfação do seu 
cliente, respeitando-o na sua dignidade, que, aliás, é um princípio constitu-
cional. Muita gente esquece o art. 1,º, inciso III, e nunca esquecendo que o 
cumprimento do objetivo contratual é a realização dos interesses dos sujeitos 
da contratação. E não só da concessionária.

É um horror ligar para uma concessionária. Existe uma aí que anda me 
ligando lá de Curitiba e eu não atendo; ela deixa recado na secretária eletrônica, 
e diz assim na secretaria eletrônica: se o senhor quiser saber tal coisa, disque 1; 
se quiser saber tal coisa, na secretária eletrônica, mas eu nem sei quem é, por-
que eu nem tenho mais contato com esse pessoal. Esse princípio da boa-fé ob-
jetiva na formação e na execução das obrigações possui muitas funções na mo-
derna teoria contratual.

Ensinamentos da Cláudia Lima Marques, que deve ter falado ontem, é 
fonte de novos deveres especiais de conduta durante o vínculo contratual, que 
são denominados deveres anexos, deveres anexos ao contrato.

Ele é também o princípio da boa-fé, uma causa, ou ele é o princípio, uma 
causa limitadora do exercício antes lícito, hoje abusivo. Prestem atenção: antes 
lícito, hoje abusivo, dos direitos subjetivos, aquela questão do pacta su servan-
da; não, o contrato é lei entre as partes, ninguém tasca. Quem colocar que vale 
o pacta su servanda nas relações de consumo têm que dar graças a Deus que a 
prova que está fazendo em concurso público é anônima.

Subjetivismo nas contratações de serviços de telecomunicações: não vou 
colocar essa cláusula porque eu quero, ah mas ela fere a ordem pública. O que 
é ordem pública? Não sei. Mas o que é isso, mas o que é isso?

Qualquer estudante de Direito sabe o que é isso. Ora, aí eu fico pensan-
do: se não é desconhecimento do técnico, só pode ser uma coisa: o contrário 
da boa-fé.
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Então, o princípio da boa-fé objetiva é também causa limitadora do 
exercício antes lícito, hoje abusivo, dos direitos subjetivos. Essa função de-
limitadora do princípio da boa-fé objetiva nós encontramos explicitamente 
no CDC.

Quando define algumas condutas consideradas abusivas lá do art. 39, seus 
12, 13 incisos elencam práticas comerciais consideradas abusivas, como enviar 
sem a solicitação do consumidor produto ou serviço – mandaram uma revis-
ta esses dias; opa, grátis; está no código que é grátis; aí veio o doc para pagar. 
Mas o que isso? É óbvio que eu não vou pagar. Aí ficam ligando. Olha aqui ó, 
estou gravando a partir de agora. Eu vou na delegacia de polícia, porque isto é 
crime também. Aí cai a ligação.

E também conforme esse princípio da boa-fé, ele delimita algumas cláu-
sulas consideradas abusivas, delimita cláusulas expressas, lá no art. 51 e no seus 
16 incisos, entretanto como ele é uma cláusula geral, a boa-fé objetiva é consi-
derada também cláusula geral, além de princípio, lá no art. 4.º, inciso III, har-
monização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compa-
tibilização da proteção do consumidor, com a necessidade de desenvolvimento 
econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios que se fundem 
com a ordem econômica constitucional.

Sempre com base na boa-fé e no equilíbrio nas relações entre consumi-
dores e fornecedores, então é um princípio jurídico a boa-fé e é também uma 
cláusula geral, lá do art. 51, que diz serem nulas de pleno direito.

A nulidade se dá porque afronta o direito. Vocês que estão estudando para 
fazer concursos, a lei que se chocar com o direito, deu para ela, por isso que o 
juiz é juiz de direito e não de leis.

O juiz tem que aplicar o direito. No nosso sistema a lei é a maior fonte do 
direito, agora se a lei que é fonte e deve ser fonte do direito agride o direito, o 
que é que vocês acham que o juiz vai fazer? Vai aplicar o direito. Olha que há 
cada lei aí...

Estabeleça obrigações consideradas e iníquas, abusivas, que coloquem o 
consumidor em vantagem exagerada, ou seja, incompatível com a boa-fé, ou 
a equidade. Pronto, o julgador examina. Eu não vou terminar agora porque 
ainda falta alguma coisa, Cristiano. Pode me puxar a cadeira, mas não termi-
no agora.

Não, não terminei o raciocínio ainda. Estão me dando cartão amarelo. 
Nem é amarelo. É vermelho direto. Tempo esgotado. Perdoa-me, mas já vou 
concluir, Bruno.

Então, além de ser princípio jurídico, o princípio da boa-fé é também 
uma cláusula geral – art. 4.º, inciso III. Assim é também considerado por 
grandes doutrinadores. Aqui eu cito Cláudia de Lima Marques, falo no 
meu livro, Cláusulas Abusivas, que está em segunda edição, também falo 
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aqui no meu Questões Controvertidas, que está em quinta edição por uma 
editora regional, e, modestamente, sem muito alarde, está indo para a sex-
ta edição.

É o princípio da boa-fé objetiva também uma cláusula geral, em que o 
juiz, verificando que não encontra naquela lista lá dos 16 incisos, ele pode 
aplicar esta, porque nós tínhamos medo do veto lá do caput, não é, Alexandre, 
entre outras, e aí passar de exemplificativo para enumerativo; nós tínhamos 
receio e aí colocamos uns soldadinhos de reserva: lá no 15 há outro, também 
nulo, como todas as que estejam em desacordo com o sistema de proteção do 
consumidor. Isso é um mundo, e então nós colocamos como cláusula geral o 
princípio da boa-fé.

Então o Código efetiva, no seu corpo normativo, a existência de uma sé-
rie de deveres anexa às relações contratuais de consumo, não nos esqueçamos 
disso.

E a repetição de práticas infrativas? Configura contrariedade ao princípio 
da boa-fé? Mas eu não tenho dúvida. Agora então, já que alguns dizem que 
deve ser regulada pela Lei de Concessão dos Serviços Públicos, vamos a ela.

A Lei de Concessão e Permissão da Prestação de Serviço Público dispõe 
no seu art. 7.º, e não poderia ser diferente, que as regras atinentes aos direi-
tos e deveres dos usuários não prejudicam as normas do Código de Defesa 
do Consumidor. Se a lei dissesse que prejudicaria, deu para ela, não é? Ne-
nhuma lei infraconstitucional pode ser contra o CDC, nenhuma, nenhuma, 
e essa lei de concessões é mais nova que o CDC, mais a lei que regula rela-
ções de consumo, uma lei principiológica, é o CDC; a lei especial é o CDC; 
então ela diz sem prejuízo, disposto no Código de Defesa do Consumidor, 
que são direitos e obrigações dos usuários. Perfeito, perfeito, então nós deve-
mos interpretar, não é, meus amigos Sidney e Bettoni, a Lei de Concessões 
de acordo com o CDC.

E aí, lá no artigo, dessa forma, antes disso, podemos indagar: a repetição 
de práticas infrativas fere ou não o princípio da boa-fé objetiva? A empresa é 
autuada, não tá nem aí, aí é autuada de novo, por outras circunstâncias, mas 
na maioria das vezes é a mesma, aí nova sanção e aí volta de novo, e a Agência, 
mais uma prática infratora. Estão rindo da nossa cara, não estão nem aí. Então, 
fere ou não? Respondo eu: é claro que fere, porquanto macula, preste atenção 
agora, a prestação de serviços como um todo, contrariando, aliás, o disposto 
no art. 31, inciso I, da Lei de Concessões. Olhem lá o art. 31.

Incumbem a concessionária: primeiro, práticas aplicáveis, e, no contrato, 
não esqueçam que essa lei remete para o CDC. Então, é nessa lei e no CDC. 
Essa é a interpretação que se faz. Correto?

Então, a repetição de práticas infrativas agride o art. 31, inciso I, da Lei de 
Concessões, devendo nesse caso o poder concedente, através da Agência Re-
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guladora competente, no caso a Anatel, aplicar as penalidades regulamentares 
previstas, por exemplo, no art. 38, § 1.º.

A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, diz o art.38, a crité-
rio do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a apli-
cação das sanções contratuais, respeitadas as disposições desse artigo, do art. 
27, e as normas convencionadas, § 1.º. A caducidade da concessão poderá ser 
declarada pelo poder concedente quando, n.º 2, a concessionária descumprir 
cláusulas contratuais ou disposições legais, ou regulamentares concernentes à 
concessão. Na repetição de práticas infrativas, as concessionárias estão ou não 
descumprindo o princípio da boa-fé objetiva, que é uma norma jurídica? Sim 
ou não? E o que deve ser interpretado em consonância com a Lei de Conces-
sões, está descumprindo?

Aplica a sanção de caducidade então e se retire a concessão dela. O dia em 
que as agências fizerem isso, eu vou dizer, Alexandre, valeu a pena o esforço, e 
tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

Vamos à luta, que nós temos muita coisa para fazer pelo nosso país. Per-
doem-me aqueles que não concordam, mas me tragam razoáveis pondera-
ções científicas, que eu me rendo às colocações. Não sou dono da verdade, 
mas sou uma pessoa que está estudando há mais de 30 anos, e cada vez eu 
me convenço mais de que eu não vou parar, a não ser que forças estranhas 
façam o contrário.

Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Parabéns, Ale-
xandre. Parabéns, Santini. Parabéns, Aquino. Satisfação em tê-lo aqui, Bruno. 
Quero ouvi-lo. Esse também é uma fera. Eu vim aqui para ouvi-lo, junto com 
o Rogério. Meu muito obrigado. Sucesso no evento. Tchau.

Este texto é resultado da degravação da palestra e foi revisado por pro-
fi ssional habilitado, mas não pelo autor, pelo que se solicita a com-
preensão do leitor com eventual difi culdade de tolerância, que poderá 
ser suprida com o áudio da própria palestra, disponibilizado na mídia 
digital.

AQUINO: Obrigado, Dr. Bonatto. Com certeza, além do conteúdo ex-
tremamente importante e oportuno, agradecemos esse entusiasmo, que real-
mente deve nos contagiar na prática cotidiana do trabalho que realizamos na 
defesa do consumidor.

Vamos de imediato passar a palavra para o nosso segundo palestrante, nos-
so querido Prof. Bruno Miragem, Professor da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e da Fundação do Ministério Público, Diretor da Brasilcom e 
um conceituado e renomado doutrinador em Direito do Consumidor. É uma 
alegria tê-lo conosco, Dr. Bruno Miragem.
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Bruno Miragem

Em primeiro lugar, minhas saudações, 
meus cumprimentos aos colegas, meus 
cumprimentos ao Dr. Cristiano, ao Dr. Bo-
natto, ao Dr. Rogério. Não posso começar 
sem falar da minha absoluta satisfação em 
estar neste evento, dentre outras razões, seja 
por discutir um tema tão importante e que 
nem sempre merece a atenção específica que 
está sendo dada neste seminário, que são as 
telecomunicações e o direito do consumi-
dor, mas sobretudo pelo fato – certamen-
te já foi dito, mas eu me sinto na obrigação 
de fazê-lo também – de ser um seminário 
resultante de uma iniciativa extraordinária, 
uma iniciativa de um termo de ajustamen-
to de conduta, que é um dos instrumentos 
poderosos que o Código de Defesa do Con-
sumidor concede, mas de que nem sempre, 
por diversas razões, se logra êxito na construção desse instrumento, que é um 
instrumento de convencimento mútuo, que é um instrumento que olha para 
frente, que olha para o futuro. De maneira que não posso deixar de registrar 
aqui os meus cumprimentos efusivos – não é força de expressão, mas é real-
mente um entusiasmo genuíno – aos Drs. Alexandre Gavronski, que foi, di-
gamos, o artífice, junto com o Dr. Santini, que responde aqui pela organiza-
ção do evento, por esta iniciativa que realmente marca época no trabalho com 
esse instrumento dos termos de ajustamento de conduta, e que não poderia 
ser diferente. Teria de vir justamente da ideia, do esforço, da construção dessas 
pessoas, que são realmente, dentro das suas instituições, pessoas que estudam 
profundamente o termo de ajustamento de conduta e acreditam na sua efetivi-
dade, como eu também acredito, em que pese tenha em alguns momentos até 
fraquejado nessa convicção. Aqui está a prova, Dr. Gavronski, de que dá certo. 
Que pode dar certo.

Dito isso e da satisfação de estar aqui com os senhores, justamente refor-
çando também um outro setor da defesa do consumidor que enfrenta tan-
tas dificuldades, de toda ordem, como é o caso dos órgãos administrativos. 
É muito positivo poder se articular, construir iniciativas comuns, na verdade 
até em coisas mais comezinhas, como encontrar-se fisicamente, conversar uns 
com os outros, trocar experiências, entusiasmar e retroalimentar o entusiasmo, 
tudo isso constitui sempre uma razão para que nós possamos comemorar. Eu 
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comemoro também por ter me sido confiado pela organização o tema da boa-
-fé nos serviços das telecomunicações.

Eu não sei se o Santini fez isso ou se o Dr. Gavronski fez isso, mas eu con-
fesso que fiquei muito feliz de ver que estaria depois do Dr. Bonatto. O Bonatto 
dá aquela visão profunda, geral, sobre o tema da boa-fé e eu venho aqui fazer a 
minha pequena guerrilha, temas específicos; é o meu pout pourri, como se diz, a 
respeito especificamente da conduta de boa-fé e da violação da boa-fé na relação 
da prestação de serviços de telecomunicações como relação de consumo.

Os senhores sabem e o professor Bonatto certamente aqui o disse, a boa 
fé objetiva, como princípio que é, tem por grande novidade, que já não é tão 
mais novidade, mas como o grande aspecto característico, o fato de fazer criar 
deveres, efeitos jurídicos, deveres jurídicos, que, pela própria característica de 
ser um princípio, não estão necessariamente escritos em lugar algum.

Quando a gente fala em boa-fé objetiva, lembra-se um grande autor ale-
mão, Josef Esser, que diz que a boa-fé objetiva é o princípio que abre as janelas 
do direito para o ético. 

Abre as janelas do direito para a ética. Aqueles deveres que muitas ve-
zes eram deveres morais, deveres de conduta, deveres que inclusive nós 
reclamávamos uns dos outros, mas sobre os quais não tínhamos juridicidade, 
ou seja, não eram exigíveis, não dava para cobrar ou exigir juridicamente do 
outro.

Pois o princípio da boa-fé objetiva, desde o seu surgimento, lá atrás, que é 
reputado, sabemos, ao direito alemão e ao Código Civil alemão, vem se cons-
truindo justamente a partir da precisão, da determinação desses deveres. Mas, 
afinal de contas, o que são deveres da vida cotidiana, o que são deveres morais 
e que se tornam jurídicos por conta da boa-fé objetiva?

De certa maneira, a doutrina e a jurisprudência construíram ou identifica-
ram fundamentalmente três grandes deveres para a boa-fé objetiva.

Esses deveres são: o famoso e conhecido dever de lealdade, dever de ser 
leal com o outro, no contrato, um dever de ser parceiro do outro, de ajudar o 
outro, lealdade, não enganar o outro, alertar e esclarecer, isto é decisivo. Não 
enganar o outro, lealdade. Já o dever de colaboração, colaborar com o outro 
significa dizer que, se estamos em um contrato de prestação de serviços, eu co-
laboro, eu sou o fornecedor, me remunero com a atividade, obviamente tenho 
o direito a essa remuneração, é disso que eu vivo, mas ao mesmo tempo eu 
olho para o outro, para o interesse legítimo do outro, que quer que o serviço 
funcione, que quer ser informado adequadamente, que quer e que precisa ter 
acesso a todas aquelas vantagens, todas aquelas utilidades que lhe foram pro-
metidas e pelas quais ele está pagando.

O terceiro grande dever, que todos nós enunciamos da boa-fé objetiva, é 
o respeito às expectativas legítimas da outra parte.
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E, assinalo aqui, expectativa legítima, porque nem toda expectativa é le-
gítima. Nós todos temos muitas expectativas, algumas são legítimas e outras 
não. O que é que dá a legitimidade, normalmente, àquilo que se deve esperar 
do outro e mais àquilo que se percebe da conduta do outro. Isso é muito im-
portante em matéria de telecomunicações; já vamos chegar lá.

Eu acredito, não porque inventei; eu acredito porque percebi na condu-
ta do outro, que me prometeu; eu acredito porque eu percebi na conduta do 
outro que fez publicidade; eu acredito porque acreditei; eu acredito porque 
confiei na conduta do outro que me informou na hora de contratar o serviço, 
ainda que verbalmente. Que me informou num folheto, prospectos, folders, 
ainda que informalmente, mas informou. E a informação é, dentre os direi-
tos do consumidor, um dos mais tratados ao longo do Código de Defesa do 
Consumidor.

Eu sempre me impressiono quando penso no dever de informar dos fornece-
dores e no direito à informação dos consumidores. Não sei se já se deram conta por 
que a gente trabalha tanto com o Código de Defesa do Consumidor; às vezes não 
se faz aquela visão panorâmica do código, mas se vocês forem se observar, o dever 
de informar do fornecedor, ou o direito à informação por parte do consumidor, 
está presente no Código de Defesa do Consumidor, na imensa maioria dos artigos 
da parte contratual. Se a gente for ver, existe o dever de informar, ou o direito à in-
formação, nos arts. 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 10, 12, 14, 18, 20, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 
40, 42, 43, 46, 50, 51, 52, 53, 54; é muita informação, é muito dever, é amplo e 
abrangente o direito à informação no direito do consumidor.

Agora, só dizer que existe o direito à informação também não adianta 
nada; existe o direito à informação, mas se não for dado concretude a isso, 
adianta pouco. O fato é que se fosse referir apenas o dever de informar, só por 
si, não diria muito; afinal de contas, há tantos direitos! Todos nós sabemos: 
existem tantos direitos que as pessoas ou não cumprem ou cumprem mal, e 
a eficácia desse mau cumprimento, ou mesmo inadimplemento, não se faz 
sentir pelo autor do ilícito.

Mas, no caso do Código de Defesa do Consumidor, em matéria de dever 
de informação, eu tenho a lhes dizer que é possivelmente das legislações que 
construiu da melhor forma essa conexão entre o dever e a eficácia do dever, ou 
seja, entre o dever de informar do fornecedor e as consequências da violação 
desse dever, as sanções.

Não vamos muito longe: os senhores conhecem certamente, e aplicam a 
todo momento, o famoso art. 30 do CDC. Toda informação suficiente, ou 
toda informação ou publicidade suficientemente precisa, vincula o fornecedor 
que a fizer veicular e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Pois, muito que bem, toda informação ou publicidade por qualquer for-
ma, publicidade transmitida pelo vendedor da loja, pelo telefone, e por aí 
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adiante; toda informação suficientemente precisa vincula e integra o contrato; 
integra o contrato, sabemos todos, porque uma coisa é o que diz a publicidade 
outra coisa, muitas vezes, é o que diz o contrato de adesão. 

Muito bem, se integra o contrato e neste estão ditas coisas diferentes do 
que na publicidade, vale aquilo que é melhor para o consumidor. 

Está no art. 47 do CDC: interpreta-se o contrato em favor do consumi-
dor. Só dizer isso não funcionaria, mas há o art. 35, que diz sobre a eficácia 
vinculativa da oferta como direito do consumidor. A eficácia da oferta é o di-
reito do consumidor de cobrar aquilo que foi ofertado, aquela informação tal 
qual foi compreendida e cuja expectativa gerada deve ser atendida. Ou pedir 
o abatimento do preço. Ou resolver o contrato, se for o caso, sem prejuízo de 
perdas e danos. Veja: “Você me disse uma coisa e contratou outra; não quero 
mais; vou resolver o contrato e quero eventualmente a indenização, sem pre-
juízo de perdas e danos, ou quando for o caso, o abatimento do preço.”

Há o art. 46, que diz: tudo aquilo que não for informado ao consumi-
dor, não o obriga. O art. 46 é um artigo poderosíssimo! Nós temos ainda hoje, 
mesmo depois de 20 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, 
uma aplicação ainda tímida do art. 46: tudo aquilo que não for informado ao 
consumidor não o obriga.

Nós temos no art. 51 uma definição sobre as cláusulas que não forem de 
boa-fé, significa dizer, dentre outras, as chamadas cláusulas-surpresa. O que 
são as cláusulas-surpresa? São aquelas que surpreendem o consumidor, sur-
preendem porque ele não leu, não dá tempo, o contrato é grande, ainda mais 
contrato de adesão, contrato redigido pelo outro. Ou leu e não entendeu, não 
compreendeu, a linguagem não é acessível, ele não é jurista.

Agora não é só quando ele não leu, não é só quando ele não conhece a 
cláusula, mas muito especialmente nos serviços de telecomunicações – e já 
vou falar especificamente sobre eles daqui a um pouquinho – quando ele 
não conhece sobre as consequências da aplicação da cláusula, porque a lin-
guagem às vezes é hermética, é para engenheiro de telecomunicações, para 
advogado, e não para o consumidor. A linguagem é confusa; sua articulação 
também: cláusulas que remetem umas às outras, de maneira que o sujeito 
tem que ficar na fórmula da cláusula tal; ele vai ler a cláusula tal; segundo os 
termos da outra cláusula, ele vai para outra, e assim por diante; isso não in-
forma adequadamente o consumidor, não cumpre os pressupostos de clare-
za e objetividade de uma cláusula; isso pode gerar surpresa ao consumidor. 
E mais: você leu a cláusula? Eventualmente, você até colocou um “xizinho”, 
aceitando a cláusula ou assinalou ao lado da cláusula, mas não leu, ou não 
entendeu.

Não importa, porque a ideia é que o dever de informar no Código de De-
fesa do Consumidor é instrumental, é um dever esclarecer.
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O dever fundamental no Código de Defesa do Consumidor é o dever de 
esclarecimento. Tem que esclarecer. Esclarecer é tornar claro. 

O que pode acontecer (e acontece!) na sociedade de informação atual? No 
mais das vezes, a multiplicação da informação não gera esclarecimento. Muita 
informação não é esclarecer.

Na sociedade contemporânea, muita informação, hiperinformação, é con-
fusão! Repassar muita informação pode ser para confundir. Muita informação 
quando não está dando destaque àquelas informações relevantes, quando co-
loca no meio do conteúdo do contrato exceções, ou na própria publicidade, 
no site, no folder...

É relevante tratar do dever de respeito ao outro, e respeito ao outro não 
poderia ser diferente da boa-fé objetiva; é seu efeito. E é na fase pré-contra-
tual, na fase da execução do contrato e na fase pós-contratual, quando hou-
ver.

É verdade que o serviço de telecomunicações – isso já deve ter sido 
dito –, pela sua própria essencialidade, até hoje, em grande parte, tem uma 
característica, que é justamente de se transformar em serviços de longa du-
ração. O serviço de telecomunicações tem uma peculiaridade, tem uma ca-
racterística que é própria na sociedade contemporânea. Tem uma ideia de 
projeção no tempo. Então ele se insere, muitas vezes, especialmente nesses 
serviços de consumidor, como uma espécie de contrato relacional, ou aqui-
lo que a nossa Profa. Cláudia Lima Marques chama de contratos cativos de 
longa duração, ou seja, ele se projeta no tempo, ele vai para o futuro, e o 
grande interesse do consumidor nessas situações – além, naturalmente, da 
remuneração, do preço, quanto vai pagar – é fundamentalmente a dispo-
nibilidade do serviço.

A disponibilidade do serviço tem a ver com o dever de adequação, em que 
já tocou muito bem aqui o Prof. Bonatto. Quando eu tenho um contrato re-
lacional, como é o serviço de telecomunicações de consumo, telefonia de con-
sumo, telecomunicações de consumo, o que me interessa é a disponibilida-
de: aquela ligação telefônica que eu quero fazer a tal hora e a tal hora tem que 
funcionar o telefone; não adianta funcionar agora e não funcionar depois; não 
adianta ter intermitências, de maneira que eu não tenha segurança, que eu não 
possa confiar na existência do serviço quando necessário.

Diga-se de passagem que isso melhorou bastante de tempos para cá, mas 
ainda há muitos problemas: aquela ligação que se quer fazer e na hora que você 
precisa fazer não tem sinal. Onde está o sinal? Eu não precisava 10 minutos an-
tes, nem 10 minutos depois. Eu precisava em dado momento exato.

Pois, tanto mais do que a execução do serviço, mais do que o serviço, é 
importante que ele esteja disponível naquele momento em que eu necessito; 
na verdade, você tem a necessidade de confiar que ele esteja disponível.
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Ele tem que estar disponível, porque esta é a ideia de um contrato relacio-
nal. Eu contrato o hoje e o futuro. O contrato-promessa. Amanhã vai ter sinal, 
daqui a um ano também. Ele olha o presente, mas ele também olha o futuro.

Nesses celulares modernos, agora com Internet e que-tais, eu preciso man-
dar um e-mail no final da tarde, e cadê o e-mail? “Não! Sumiu o sinalzinho do 
celular.” Disponibilidade do serviço tem haver com a característica própria dos 
contratos de telecomunicações como relacionais.

Mas, lealdade se liga aqui fundamentalmente com o respeito às expectati-
vas legítimas; a lealdade, e esse respeito na publicidade.

E aqui, se me permitem, quer parecer estar a chave do conflito que mui-
tas vezes conhecemos existir entre consumidores e fornecedores de telecomu-
nicações. Em grande medida, esse conflito é fomentado pela publicidade, no 
momento pré-contratual.

Porque a primeira alegação, que por vezes se presuma seja justa, de parte 
dos fornecedores de telecomunicações – justo na sua visão, em vista das limi-
tações técnicas do serviço – é de que aquilo que pretende o consumidor não 
pode ser executado por tal ou qual razão.

Mas essa pretensão do consumidor não nasceu do ar, não nasceu do nada; 
ela nasceu justamente de uma mensagem publicitária, de um mercado de con-
corrência bastante feroz – o que é muito positivo, e tomara que tenha cada vez 
mais concorrência, especialmente na telefonia celular, porque isso gera, com a 
portabilidade, a possibilidade de uma certa atenção diferenciada para o consu-
midor. Agora, essa pretensão, essa expectativa do consumidor, é legítima. Não 
é qualquer expectativa, mas sim merece proteção porque se funda na conduta 
do outro, ou seja, ela se funda na publicidade, na informação, do outro, na in-
formação pré-contratual do fornecedor.

Esse controle da publicidade em matéria de telecomunicações quer me pa-
recer decisivo – e aqui nós temos vários colegas de Procon muito fortemente 
se articulando nesse tema –, não venham me dizer que hão de se respeitar as 
determinações da agência reguladora.

Agência reguladora é para serviços, para a natureza do serviço. Publicidade 
é com o Procon, publicidade é com o órgão de defesa do consumidor: “Ligue 
grátis, não sei o que lá... só um minutinho, que grátis é esse? Para telefones da 
mesma operadora, ligue grátis...” Que grátis é esse?

Permitam-me, contar uma história a vocês. Uma dessas promoções do li-
gue grátis eu me lembro bem. Você comprava 2 aparelhos e ligava grátis desses 
aparelhos. Uma vez tive de me mudar de cidade a trabalho, e tinha uma na-
morada, eu queria manter o namoro, tinha que investir em alguma conversa. 
O que eu fiz? Comprei os tais aparelhos. Vi a publicidade ligue grátis e dedu-
zi que era a solução do meu problema. Até porque no primeiro mês eu tinha 
gasto uma enormidade de dinheiro com o roaming, etc. Concluí que não dava 
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mais e comprei o ligue grátis. Apenas um detalhe: o horário da gratuidade, o 
horário era desse tamanhinho, quase de madrugada, essa era a gratuidade; em 
uma faixa restrita de horário; depois começava numa linha crescente de tarifa. 
E o que vocês acham que aconteceu com o namoro? Obviamente terminou.

O fato é de que a expectativa legítima não é causada pelo consumidor. 
Expectativa legítima é aquilo que os portugueses chamam de comportamento 
concludente, é legítima porque tem sua causa no comportamento do outro. É 
o outro que me faz acreditar em algo, e por isso se vincula.

Você chega à conclusão pelo comportamento do outro, de maneira que o 
controle da publicidade é urgente, numa articulação do sistema administrati-
vo de defesa do consumidor, sem prejuízo da atuação do Ministério Público.

O controle da publicidade é a chave para nós estabelecermos padrões éti-
cos mais elevados nessa relação entre consumidores e fornecedores.

Ainda vale dizer, em matéria de informação, que temos problemas seve-
ros no faturamento do serviço. Da conta mesmo. Eu, particularmente – pode 
ser uma limitação de minha parte –, não entendo a minha conta de telefone 
celular.

Há um pacote qualquer lá, só que o pacote tem um número, o pacote é 
R$ 90,00, e eu pago mais; não entendo isso. E os minutos excedentes? Não sei 
quais os serviços adicionais. Onde está informado? De que modo?

E isso que eu não sou exatamente um absoluto desconhecedor desse tema, 
mas realmente não entendo. Observem, se eu – nós todos aqui – que temos 
alguma razoável informação sobre a estrutura desse serviço, muitos não enten-
demos a conta, o que se dirá do consumidor vulnerável, o que se dirá da nova 
classe média brasileira, que está aí comprando telefonia, incluída no mercado, 
com capacidade de consumo, mas nem sempre com a informação necessária 
lhe sendo disponibilizada?

Esses serviços adicionais, sabem os senhores, e certamente já foi discutido 
isso aqui, são serviços que vão se multiplicar na famosa convergência das mídias; 
vai ser uma multiplicação de serviços no mesmo meio, serviços que permitirão, 
logo adiante, inclusive que se incremente o consumo de outros produtos e ser-
viços pelo telefone celular, eventualmente pelo controle remoto da televisão por 
assinatura, compra e venda de coisas com mais intensidade por esses meios.

Será que não está aqui um esforço necessário para, de alguma maneira, se 
simplificar a terminologia, simplificar as informações durante a execução do 
contrato, informações de conta mesmo, informações de atendimento; simpli-
ficar é a ordem! Até pelo fato de que não há mais por quê, não há justificati-
va técnica aceitável para que você não consiga simplificar. Se fosse para tornar 
mais detalhado, eu até concordaria, mas não é o caso.

Mas o que estou falando aqui é de entender uma conta que se está pagan-
do. Significa dizer, muitas vezes, inclusive traduzi-la em termos mais claros e 
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objetivos. Claro que para isso, não há dúvida, se precisa da Agência Nacional 
de Telecomunicações. Ela tem competência nessa matéria, mas isso não impe-
de um esforço do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor no sentido de 
provocar essa iniciativa. É o problema da informação durante a execução do 
contrato.

Mas, no que se refere especificamente à repetição das práticas infratoras, 
eu até me permitiria fazer aqui um salto para além do princípio da boa-fé ob-
jetiva e refletir um pouco com os senhores não só sobre as razões pelas quais 
isso ocorre, mas também sobre uma preocupação que me vem de muito tem-
po: o que é que se pode fazer? Como é que se pode fazer, afinal de contas, para 
se avançar, ou para se combater essa repetição de ilícitos nos contratos de tele-
comunicações, sejam os da telefonia, sejam os da televisão por assinatura cada 
vez mais, e outros da Internet, os provedores de acesso. E observem que eles 
são contratos de massa, típico caso de contrato de consumo massificado. E 
neste pontos se diga: e que bom que são! Isso significa que as pessoas bem ou 
mal têm acesso a esse serviço.

Mas, de certo modo, não há dúvida de que, por serem contratos massifi-
cados, é aceitável um certo número de litígios, um certo número de conflitos, 
porque há falhas técnicas, há risco do negócio. Tanto trabalhamos com o ris-
co do negócio!

Então, um certo número de falhas se admite do ponto de vista de regula-
ção, embora exista de cada consumidor lesado o direito de reclamar e ver re-
parada eventual lesão. Algum número de falhas, em um serviço prestado aos 
milhões se admite, tanto que muitas vezes é previsto pelos entes reguladores. 
As agências reguladoras que trabalham com esse tipo de contrato massificado 
preveem um certo percentual de falha, e o fornecedor tem que ir melhoran-
do, reduzindo a quantidade, dentro de um programa que promova a eficiên-
cia do serviço. 

É como no caso, mal comparando, do serviço de eletricidade. Quando fal-
ta luz, sempre há – e deve haver – reclamação. Eu mesmo sofri lesão a direito 
meu quando certa vez, no retorno do serviço, queimou a fonte de energia do 
meu computador. Por causa das quedas sucessivas de luz em Porto Alegre, tão 
conhecidas. Não se descontextualiza esse fato, não se descontextualiza o fato 
das próprias limitações de tecnologia, e da consideração de que algum número 
de desligamentos de luz, para manutenção da rede, é da natureza do serviço. 
Já as falhas, quando falta luz sem ser previsível, são riscos do negócio, e devem 
ser evitadas.

Tudo isso é conhecido. Agora, o que não se pode aceitar, e nós não acei-
tamos – não estou com isso querendo dizer só o óbvio – é a repetição das 
mesmas falhas, verdadeiras infrações aos direitos dos consumidores, quando 
não se trate de infrações devidas à limitação de tecnologia, mas sim de con-
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dutas contrárias à boa-fé. Porque, quando o problema são infrações à con-
duta devida pelos fornecedores, ou de quem é preposto ou representante au-
torizado do fornecedor, aí se tem ilícito contra os direitos do consumidor, e 
deve ser reprimido.

Lembre-se o art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual 
o fornecedor responde solidariamente, com seus prepostos e representantes 
autônomos pela oferta do serviço, como ocorre em matéria de comunicações. 
Quando o problema são infrações repetidas sobre condutas, aí, meus doutores, 
é um problema de estrutura do negócio, ou há um problema de característi-
cas do próprio processo de negociação, ou há uma falha grave na publicidade 
pré-contratual... Como dissemos, ou há um menosprezo, uma negligência do 
dever de cuidado no atendimento desse consumidor, ou mesmo ao longo da 
execução do contrato. Isso sendo violação de dever de conduta, não se pode 
imputar às limitações da tecnologia. Insisto, há um problema de informação, 
há um problema de se vender o que não se pode entregar, há um problema jus-
tamente de violação do dever de conduta desses fornecedores nessa situação. E 
quando são repetidas, deve agir fortemente o Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor para coibi-las!

Mas, ao dizer isso, certamente muitos vão dizer: “Mas esse Bruno vem 
aqui, diz o que a gente tem que fazer, acha que sabe tudo, não sabe que eu te-
nho uma limitação enorme lá, porque eu tenho um processo administrativo 
que eu tenho que instruir, porque eu só consigo aplicar multa, muitas vezes, e 
a minha multa muitas vezes é questionada, porque os valores da multa não têm 
base, a fórmula para mensuração da sanção está equivocada, segundo a contes-
tação. O que ele está pensando?”

Quero dizer para vocês que conheço e compreendo muito essas circuns-
tâncias. Porém, há dois caminhos para tomarmos. Um deles, naturalmente, é 
o processo administrativo que envolva um número significativo de infrações, 
e no qual você reúne, até por uma questão de gestão administrativa, as várias 
infrações semelhantes sobre o mesmo tema. Há muito processo administrati-
vo igual, sobre o mesmo fato, a mesma falha, a mesma violação de dever pelo 
fornecedor; se vamos contar tudo, vamos conversar com o operador, o forne-
cedor do serviço, isso é um caminho. Só que há outro caminho que você tam-
bém pode seguir. Qual? Você pode pedir ajuda do Ministério Público, você 
pode articular dentro do sistema, com o DPDC, com o Ministério da Justiça, 
o Procon do Estado, por exemplo. Mas, querendo ou não, de fato, o problema 
da quantificação da multa é um problema, primeiro, de regulamentação. Tem 
que regulamentar, e o Procon do Estado está regulamentando uma disposição, 
digamos, com esses critérios técnicos.

Essa troca de informações é importante, mas às vezes – eu estou chegando 
à conclusão, confesso a vocês – essa reunião de processos administrativos, em-
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bora, do ponto de vista da gestão do órgão administrativo da defesa do consu-
midor, seja útil, porque afinal de contas você dá vazão a uma série de reclama-
ções semelhantes, talvez não seja a mais eficaz. Eu estou para lhes dizer que eu 
não sei se foi o legislador que pensou nisso, mas é o que acontece: a multipli-
cação de sanções individuais no âmbito dos Procons, bem entendido. 

Os Procons nem sempre usam isso como uma estratégia. E se nós formos 
pensar, se o legislador não pensou nisso, ele deixou acontecer. Se a gente for ver, 
há uma reclamação que é muito razoável das grandes empresas que atuam no 
Brasil inteiro, em grandes regiões, e o Brasil é um grande continente, de que 
muitas vezes são acionados por problemas semelhantes, dezenas ou centenas de 
Procons. De fato, é verdade: isso é um problema para o fornecedor, um custo 
enorme; desloca preposto, paga passagem aérea, contrata advogado, etc., etc.

Mas, de certa maneira, na medida em que a própria sanção pecuniária, 
no plano administrativo, eu insisto, do Código de Defesa do Consumidor, é 
uma sanção limitada dos tais 3 milhões de Ufirs; aliás, não é nem do Código 
de Defesa do Consumidor; é do Decreto 2.181, os tais 3 milhões de Ufirs; essa 
sanção individual não é necessariamente negativa do ponto de vista da efetivi-
dade; no plano do Procon, eu insisto, e não no plano da ação judicial. Isso por-
que, no plano administrativo, pode de um lado, inclusive, estimular o eventual 
infrator a vir conversar. A, eventualmente, concordar em firmar um compro-
misso de ajustamento de conduta ou um termo de ajustamento de conduta. 
Entre multiplicar sanções individuais que podem ter um custo significativo 
e conversar, melhorando suas práticas, eventualmente vale para o fornecedor 
conversar, vale construir um entendimento. E, é claro, modificar sua conduta 
negocial, pois não há dúvida – e nisso eu insisto muito quando digo essas coi-
sas – de que não é necessariamente uma conspiração dos bons contra os maus, 
dos maus contra os bons; isso é uma lógica econômica, uma racionalidade eco-
nômica, um jogo que devemos saber jogar com os instrumentos que nos dá o 
direito do consumidor.

As empresas, como qualquer atividade econômica, fazem um juízo econô-
mico sobre essas situações, e eventuais infrações: “Qual é o meu custo? Qual 
é a minha receita? Se o meu custo começar a ficar muito perto da receita, se 
eu tenho um risco eventualmente de prejuízo, mudo a conduta.” Isso é análi-
se econômica do ilícito. Fatores econômicos de estímulo e desestímulo à con-
duta ilícita, que Richard Posner já examinava nos Estados Unidos há décadas.

Não conseguimos chegar, no Brasil, a um sistema adequado de indeniza-
ção, que contemple a indenização punitiva, por uma série de razões. Uma série 
de argumentos são usados para combater essa ideia, como: indenização não é o 
caminho para desestimular a conduta; não pode ter enriquecimento da vítima, 
etc. Eventualmente, embora eu não concorde com esses argumentos, temos de 
avançar para outras linhas, outras estratégias de enfrentamento dessas lesões de 
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massa, e esse caminho, me parece, é a pressão que o sistema administrativo de 
defesa do consumidor pode exercer. Por intermédio dessa pequena arma que 
se tem, que os órgãos de defesa do consumidor têm, às vezes é uma multinha, 
pequenininha, que eventualmente vai ser objeto de recursos administrativos e 
recurso judicial, que vai ter problema lá na procuradoria para poder executar 
a tal da multa, porque não tem ninguém para executar, o Procon às vezes não 
tem o prestígio que deveria ter.

Mas essa multiplicação de sanções pequenininhas ajuda na direção do deses-
tímulo da conduta. Tanto na visão, quanto no raciocínio econômico que qual-
quer empresário faz. É receita e é despesa e, naturalmente, é também imagem, 
credibilidade – e devo dizer a vocês que neste setor de telecomunicações se por 
muito tempo grandes empresas nadaram, perdoem-me a expressão, «de braça-
da», ou seja, livres de maiores dificuldades, hoje a tendência qual é? De que a 
concorrência avance fortemente. Talvez não hoje, este ano, mas a médio prazo.

Existem novos meios de comunicação. Nós pensamos: “Eles estão aí, nós 
conhecemos. A operadora X, Y ou Z está me cobrando muito, está sendo des-
leal comigo, vou para o skype na Internet, vou fugir deles. Se eventualmente 
essa operadora não está me tratando bem, eu tenho pensado em largar minha 
operadora porque ela não está me tratando como mereço, está cobrando mui-
to caro, só me ligam para dar celular e me deixar preso mais 12 meses com 
eles, eu digo que não quero. Já recusei três vezes, não quero, porque eu já es-
tou pensando, comparando, já estou olhando para o lado, estou olhando as 
promoções dos concorrentes: Ganham não sei que, roaming grátis, adorei esse 
negócio...  roaming grátis, achei espetacular; enfim, estou olhando para o lado, 
para as outras.”

As pessoas começam a olhar umas para as outras, para os vários fornece-
dores: isso é um mercado de concorrência; claro que é um mercado com con-
corrência, mas que não funciona sozinho. Essa ideia de uma articulação do 
sistema pari passu das ações individuais que cada Procon realiza, e que muitas 
vezes a gente acha que são pequenas, no nosso pequeno mundo, no nosso mu-
nicípio... Elas não são pequenas, porque é uma soma de esforços, é uma soma 
de pequenas ações que constrói, dentro do sistema, um elemento de alta im-
portância. Seja para entusiasmar o sistema, seja para colaborar com outras ini-
ciativas, dentre as quais o termo de ajustamento de conduta, mas, sem dúvi-
da nenhuma, construindo justamente esse mercado em que, com desafios, se 
avançou um pouco e no qual temos que avançar muito mais.

Pedindo perdão por ter desrespeitado minimamente o tempo, mas agra-
decendo mais uma vez, e cumprimentando mais uma vez todos os envolvidos 
nesta iniciativa pioneira no Rio Grande do Sul, se não é pioneira no Brasil. 
Contem com a gente naquilo que pudermos ajudar. Estaremos sempre à dis-
posição. Muito obrigado!
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AQUINO: Muito obrigado, Dr. Bruno. Com certeza o tempo excedido 
valeu a pena pela qualidade, perceptível para quem está aqui coordenando o 
trabalho, pela atenção e dedicação da nossa plateia. Acho que isso também re-
força todo o empenho dos nossos palestrantes. Nós teremos ainda uma segun-
da oportunidade de ouvi-los, mas agora vamos para o nosso terceiro palestran-
te deste painel sobre boa-fé no serviço de telecomunicações versus repetição de 
práticas infratoras.

Vamos passar a palavra para o Prof. Rogério Silva, que é Professor da Uni-
versidade de Passo Fundo e Coordenador do Balcão do Consumidor daque-
la Universidade, num trabalho belíssimo realizado lá, muito especialmente na 
área de educação para o consumo. Com certeza, o professor Rogério tem ricas 
contribuições para nos repassar esta manhã. Dr. Rogério.

Rogério Silva

Bom dia a todos. Quero dizer que esta é uma tarefa extremamente difí-
cil: falar depois do Prof. Cláudio Bonatto e do Prof. Bruno Miragem. Vou 
fazer um esforço extraordinário para tentar chegar próximo, mas não che-
garei próximo ao Prof. Bonatto, que eu ficaria ouvindo o dia todo, assim 
como o Prof. Bruno Miragem, dois doutrinadores da melhor categoria no 
Brasil.

É sempre um orgulho encontrar o Prof. Bonatto, assim como o Prof. Bru-
no Miragem.

Quero cumprimentar o Dr. Alexandre. Parabéns, mais uma vez, pela sua 
dedicação, pela sua coragem e pela sua vibração em fazer um evento desse ní-
vel. É realmente um esforço espetacular a sua iniciativa, o termo de ajustamen-
to de conduta. Isso tem que percorrer o Brasil.

Porque, mais uma vez, o Rio Grande do Sul está sendo pioneiro. Para-
béns, Doutor. 

Quero cumprimentar também a Procuradora Dra. Fernanda, que corajo-
samente veio da Bahia para enfrentar o frio de Passo Fundo, e nós vamos amar-
rá-la em Passo Fundo. Que bom que o Rio Grande do Sul tem Procuradores 
da República que se dedicam e se envolvem com as questões do consumidor.

Isso é fantástico! Juntamente com o Ministério Público Estadual, em 
2009, o MPF realizou em Passo Fundo duas audiências públicas com as ope-
radoras de telefonia; avançamos, mas ainda temos muitas dificuldades pela 
frente. Quero cumprimentar todos os amigos dos Procons que estão aqui, os 
meus colegas da Universidade de Passo Fundo, que fazem parte do projeto do 
Balcão do Consumidor, que está em Passo Fundo, Carazinho, Lagoa Verme-
lha e Casca.
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O MPF tem sido um parceiro fantásti-
co, porque graças a ele nós conseguimos re-
ceber recursos para serem aplicados na edu-
cação para o consumo. Temos o Balcão na 
estrada, um veículo que está percorrendo ci-
dades da região para fazer o atendimento. 
Esta semana estivemos com o colega Álvaro 
em Carazinho, e vamos ir justamente na-
queles municípios onde não há proteção do 
consumidor.

Quero também cumprimentar o Dr. 
Cristiano, que desde o momento em que as-
sumiu o Procon vem se dedicando de uma 
forma espetacular; é uma grande revelação, 
um amigo com quem a gente pode conver-
sar, trocar ideias, sempre que precisamos. 
Esteve conosco em Lagoa Vermelha, vai a 
Passo Fundo, enfim realmente seu trabalho 
é da mais alta qualidade.

Bom, falemos do Balcão do Consumidor, em Passo Fundo. No ano de 
2010, o sistema de telefonia representou 21% dos mais de 4.000 procedimen-
tos que foram abertos; em 2011 representou 29%; alguma coisa ainda preci-
sa ser melhorada. Se nós tínhamos 21% em 2010, nós temos 29% em 2011, 
isso me preocupa muito. O que me preocupa são as pessoas vulneráveis, aqui-
lo que o ministro Antônio Hermann chama de hipervulneráveis, aquelas pes-
soas que não têm acesso à informação, aqueles 35,4 milhões de pessoas que 
nos últimos anos tiveram acesso a bens de consumo, mas que não foram pre-
paradas para isso; elas, como foi dito aqui, não sabem ler um contrato, não 
sabem acessar uma página na Internet; nós, professores, estávamos falando 
ontem, não sabemos toda essa legislação porque há as resoluções da Anatel, e 
ontem foi dito aqui mesmo que a própria Anatel não conhece e não entende 
seu site. Agora, no Rio Grande do Sul, todas as pessoas têm acesso a Internet? 
Nós vivemos uma realidade de Procons que ainda, apesar do esforço gigante 
que tem sido feito pelo Dr. Cristiano, pelo governo do Estado, de estimular a 
criação de Procons, nós o temos em menos de 70 dos 497 municípios do Rio 
Grande do Sul.

A Anatel disse ontem aqui que recebe muitas reclamações. Eu diria que 
ela recebe um número muito pequeno de reclamações, porque as pessoas não 
conhecem e não têm acesso. Está muito longe da realidade. Eu desafio a Ana-
tel a fiscalizar nos pequenos municípios. Nós mandamos reclamações da Claro 
de Passo Fundo, uma pilha de reclamações, porque não tem atendimento pre-
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sencial; as lojas que estão instaladas em Passo Fundo não cancelam serviços, e 
a resposta é sempre a mesma: procure o Balcão ou procure o Procon. Mariân-
gela, estou mentindo? Não estou.

Onde é que está a facilidade para cancelar esse serviço? Para contratar, é 
uma facilidade fantástica. Até agora a gente não recebeu resposta. Não sei o 
que aconteceu. Não sei se foi tomada alguma providência, ou não.

Preocupa-me o vulnerável. A gente sabe que os Procons têm dificuldades 
de pessoal, têm dificuldades de estrutura, em que pese o grande apoio que re-
cebe do MPF e do Ministério Público Estadual. 

Deveria, não sei como, ingressar com uma ação, para que os prefeitos ins-
talassem Procons nos seus municípios, porque eles não querem de jeito ne-
nhum.

E aonde vão essas pessoas que não têm Procon, que não têm acesso à Ana-
tel, que o Ministério Público Estadual está abarrotado de serviços, o Judiciário 
também e a gente que dá aula em vários Campus da Universidade ouve com 
muita frequência as pessoas dizerem assim: eu desisto de reclamar. Pago para 
não me incomodar, porque vou perder muito tempo. 

Eu tenho um caso aqui, do tal de protocolo, 13 protocolos, 13 proto-
colos abertos. Esse não é o único. Ah, mas isso é um caso pontual. Não se 
trata de um caso pontual, bom, boa-fé. A empresa que estava em primeiro 
lugar nas reclamações no ano passado, este ano está em segundo. Então pa-
rece que ela melhorou, mas surgiu quem estava em segundo, que passou para 
primeiro lugar.

Nós temos um problema que o Dr. Cristiano procura enfrentar no Rio 
Grande do Sul: esses números fazerem parte do SINDEC, mas nós temos 
muito poucos municípios ligados ao SINDEC. Passo Fundo não está. As-
sim, os números de Passo Fundo, Carazinho, Lagoa Vermelha, de Casca, não 
aparecem no sistema nacional; então, é muito maior o número de reclamações. 
Deve ter meia dúzia de Procons no Rio Grande do Sul; nove, está aqui me di-
zendo o Dr. Cristiano, que integram o sistema nacional, e aí esses dados não 
chegam até o DPDC, não por culpa do DPDC, evidentemente, mas porque 
até agora não foi feita a integração ao sistema.

Então, há essa situação também para ser resolvida. As práticas abusivas 
que todos os senhores dos Procons conhecem, como, por exemplo, troca de 
plano sem solicitação do consumidor. Ainda bem que ontem o Dr. Pasqualot-
to e a Dra. Cláudia Lima Marques, dois doutrinadores top, recuperaram a figu-
ra do contrato, porque eu já estava saindo daqui convencido de que o contrato 
não serve mais para nada, ou não servia mais para nada depois da resolução dos 
20% e da explicação de que é uma estrada, com muito movimento, e aí você 
pode baixar a velocidade. Que baixe o preço também daquilo que a gente está 
pagando, baixe o preço.
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Quer dizer, é o melhor negócio do mundo; eu recebo 100 e entrego 20, 
Dr. Fonseca. Isso deveria ser estendido a outros tipos de serviço. Não consigo 
entender isso. Ainda bem que o Dr. Pasqualotto ontem recuperou, e o Dr. Bo-
natto e o Dr. Bruno novamente trouxeram isso agora.

Bom, troca de plano sem solicitação do consumidor, todos os dias os Pro-
cons recebem isso no interior do Rio Grande do Sul, todos.

Cobranças de serviços por pacotes não solicitados. A resolução da Anatel 
diz que a devolução é em dobro. Dagoberto, tu conheces alguém que recebeu 
em dobro? Não preciso da resolução, porque o Código diz isso. 

O Dr. Bonatto de novo deu seu show, como sempre. Devolução em dobro, 
eu não conheço nenhum consumidor que tenha recebido em dobro cobranças 
de multa contratual por serviço não solicitado. Eu não solicitei o serviço, e aí 
eu tenho que fazer uma peregrinação, ir 300 vezes, e o pessoal dos Procons e do 
Balcão enchem folhas, laudas, de tentativas para o cancelamento dos contratos.

E aí aparece a multa, mas multa do quê? Se eu não contratei nada, como 
é que vou pagar multa? É um sistema, sistema tão amarrado, Dr. Bonatto, que 
é para eu desistir, para cansar e não perder tempo, e vou pagar, e isso está na 
relação custo-benefício de que o Dr. Bruno falou. Há um caso aqui que a gen-
te está tentando resolver. É de uma consumidora que tem uma dívida de R$ 
18.000,00, vulnerável, vulnerável. Ah, mas esse é um caso pontual. Exatamen-
te, está no SPC, e agora pode consultar o SPC. Não vai arrumar emprego em 
lugar nenhum. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho recente. Consulta o 
SPC; está lá no SPC.

Vocês têm ideia do número de contatos que os Procons fazem com as 
operadoras para cancelar os serviços? Têm ideia do tempo que se perde? Nós 
gostaríamos muito mais de trabalhar na educação para o consumo e em outras 
situações que precisamos enfrentar, como os juros dos cartões de crédito. As 
pessoas não sabem usar os cartões de crédito. E aí vão pagando o mínimo, mí-
nimo, mínimo, mínimo, e vira aquela bola de neve, que a gente tenta desman-
char e não consegue.

A ligação que cai várias vezes. Quem já não enfrentou isso? Ontem o tema 
foi TV por assinatura. Eu gosto muito de estar no atendimento, porque eu 
aprendo com os consumidores e posso levar isso para a sala de aula.

O Dr. Bonatto me disse que não fez Mestrado nem Doutorado. Quem 
tem que fazer Mestrado e Doutorado sou eu, para tentar aprender um pouqui-
nho. Dr. Bonatto e Dr. Bruno não precisam disso.

Sky, Sky, atendimento eletrônico aos órgãos de proteção, 2h30 para can-
celar um serviço que fazia três meses que o consumidor tentava. Tinha proto-
colos? Tinha protocolos; eu fiz esse atendimento. O atendimento aos órgãos 
de proteção é eletrônico. Ah, que bom que você ligou! Já estou procurando a 
sua ficha, diz o atendimento; aguarde um minuto, aguarde duas horas; aí tu 
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começas a falar, e cai a ligação. Você liga de novo, cai a ligação; quando você 
entra no menu cancelar, cai a ligação.

O consumidor estava tentando desde novembro. Havia se mudado e não 
conseguia cancelar o serviço de uma operadora. Agora, quando a própria Ana-
tel disse aqui ontem que não sabe o que é Sky livre, como é que nós vamos sa-
ber? Eu acho que tenho que conhecer, Prof. Bonatto, o Código de Defesa do 
Consumidor, ou estou errado? São 350.000 resoluções. Será que os vulneráveis 
têm acesso a isso? 

Eu acho que nós estamos falando de duas realidades, de dois mundos em 
São Domingos do Sul, disse-me a colega Nádia, que até poucos dias não ti-
nha sinal de celular e que agora tem uma operadora só; já evoluiu 100%: era 
zero, agora tem uma. A grande demora no atendimento dos órgãos de prote-
ção é grave problema: fica-se pendurado horas ao telefone, com as operado-
ras; são horas, não minutos; aí a gente não consegue atender a demanda. Nós 
atendemos no ano passado mais de 6.000 pessoas e as pessoas chegam lá ner-
vosas, querendo uma solução. 

O Liton tocou na questão do gestor on-line da operadora Claro: as pessoas 
tinham que entrar na Internet para fazer o bloqueio, mas elas não têm Inter-
net; várias não têm acesso, não têm computador em casa. Gente, no Brasil não 
há 100% de cobertura de Internet; o Rio Grande do Sul não tem isso; como 
é que é vendido o tal de gestor, ou foi vendido o tal do gestor on-line? Eu falei 
com pessoas humildes, que diziam: eu não tenho computador em casa.

Dívidas originárias de não recebimento de faturas é assunto que já foi 
abordado aqui. As pessoas não recebem a fatura e aí passam a pagar multas e 
juros. E ficam sem resposta de protocolos após o prazo solicitado. A gente fez 
uma experiência com 38 casos que passaram pela loja; desses, 27 voltaram com 
os protocolos porque não receberam resposta.

Eu quero dizer aqui publicamente que a única operadora que mantém 
contato conosco é a Oi; a Rossana passa lá de épocas em épocas; discutimos, 
perdemos, ganhamos, mas é a única. Da Vivo, não passa mais ninguém depois 
que o Dipp saiu. Da Claro, nunca vi. Da Tim, muito menos. GVT e outras 
companhias não têm acesso. Um exemplo prático: o consumidor comprou um 
Iphone na loja da Vivo em Passo Fundo e deu problema no aparelho – é um 
aparelho caro, não é Prof. Bonatto, Prof. Bruno? Ele foi na loja e disseram as-
sim para ele: vai lá no Procon e no Balcão, que esse é um problema para eles 
resolverem. Aí nós tentamos entrar em contato com a loja, quando descobri 
que o Dipp não estava mais, porque quando ele estava a gente ligava para ele 
e ele conseguia; enfim, não conseguimos contato. Mais uma ação que vai pa-
rar no JEC, Juizado Especial mantido pela Universidade, onde há pilhas de 
ações contra as operadoras de telefonia. Mais um caso que vai parar, vai levar 
aí, sei lá, 30, 40 dias até a primeira audiência, porque o JEC já quase nem é 
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mais JEC, de tanta demanda que tem, e aí se faz um acordo em torno de R$ 
1.000,00. 

É a relação custo-benefício, Dr. Bruno: vai procurar o Balcão e o Procon, 
que isso é um problema para eles resolverem. Mas como? Um problema para 
nós resolvermos? 

Quanto à questão da fidelização, dos pacotes de fidelização, como é que 
há fidelização se o consumidor é obrigado a ser fiel enquanto as operadoras 
não são fiéis ao sinal e ao serviço prestado aos consumidores? Ele tem que 
cumprir o contrato, e para sair desse contrato ele tem que pagar multa. O ser-
viço não me é prestado e para sair dele tenho que pagar multa. E o rompimen-
to do contrato pelo serviço não prestado, isso não existe mais? É difícil, é mui-
to difícil defender consumidor, é muito difícil prestar o serviço que os Procons 
prestam no Rio Grande do Sul e no Brasil sem a estrutura, porque o poder pú-
blico não quer dar a estrutura, não tem interesse, e se nós não tivermos o MPF 
e o Ministério Público Estadual, nós estaremos abandonados, Dra. Fernanda, 
completamente abandonados.

Mais um caso de protocolo: o jornal O Nacional – graças a Deus, na im-
prensa de Passo Fundo todos os veículos dão bom destaque às questões do con-
sumidor; isso é importante, porque aí repercute fortemente e talvez as coisas 
mudem quando vão para a mídia. Pois o jornal O Nacional de 1.º de março de 
2012 informou que o seu 0800 ficou mudo e os clientes sem atendimento; pa-
rece-me que ficou dois dias sem serviço, sem Internet, sem telefone fixo e não 
tinha como atender seus clientes. Então, ele denunciou para a Anatel, que não 
recebeu a denúncia: o Sr. não tem protocolo. Como é que ele vai ter protocolo 
se ele não consegue acesso à operadora? 

Ah, isso foi um caso isolado... Foi um caso isolado, mas essa pessoa deixou 
de atender seus clientes durante aqueles dias, essa pessoa perdeu seu tempo de 
trabalho indo até o Balcão e abrindo procedimento e esperando uma resposta 
efetiva de nossa parte, que nem sempre a gente consegue dar.

Eu me frustro, porque me preocupo com os vulneráveis, aquelas pessoas 
que têm dificuldade de ligar para um 0800 e aí escolhem o menu: digite o nú-
mero do seu CPF, digite a sua identidade, vai jogando e jogando... Essas pes-
soas não sabem fazer isso, elas não foram preparadas para fazer isso.

Há os hipervulneráveis, que não têm condições de fazer esse tipo de pedi-
do, porque o atendimento não é presencial. Porque é que não se vende e can-
cela no mesmo local? Por que a loja manda pro Procon ou manda pro Balcão 
cancelar?

Passo Fundo não é uma cidade pequena, pois tem em torno de 200.000 
habitantes, mas é na cidade pequena, em São Domingos do Sul, no município 
menor, onde há maior necessidade de fiscalização, de efetiva fiscalização, por-
que lá as pessoas não têm a quem recorrer.
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Nós precisamos avançar na questão dos Procons. Tem que avançar. Não 
sei como convencer os prefeitos, porque eles não querem, eles não entendem 
o que é Procon, e o Dr. Cristiano peregrina o Estado tentando convencer, co-
locando recursos à disposição, recursos do fundo, para que instalem minima-
mente uma estrutura de atendimento naquele pequeno município, e mais do 
que isso, coloquem, Dagoberto, pessoas. Conheço bem o exemplo de Caxias, 
como vocês, como tu, Luiz Fernando, pessoas comprometidas, dedicadas, en-
volvidas com a causa, porque às vezes também se colocam pessoas por indica-
ção partidária, que estão preocupadas somente em receber o seu salário, que 
vão para casa de noite e conseguem dormir com tranquilidade, com muita 
tranquilidade. ..

Olha, gente, eu gostaria de trazer um panorama de boa-fé, mais alegre, 
mais contundente, mas infelizmente eu tenho que dizer que nem tudo são flo-
res, que nós precisamos, sim, avançar mais. Esta iniciativa inédita daqui foi 
muito feliz. O Dr. Cristiano disse na abertura ontem que todos os que quise-
ram estar aqui tiveram condições. Dr. Alexandre, eu nunca vi algo semelhan-
te, nunca vi.

Deveria ter representante de todos os Procons aqui, porque foi facilitado, 
foi oportunizado, numa iniciativa inédita no Brasil. O Rio Grande do Sul, 
nós, gaúchos, temos essa coisa de querer ser vanguarda. Às vezes nos quebra-
mos, não é, Dr. Bonatto, mas as pessoas tiveram a oportunidade. Deveria ter 
muito mais gente, e aí vai uma crítica aos que vêm à capital para passear.

Eu vim para aprender, juntamente com os meus colegas. Estamos todos 
aqui aprendendo e voltamos para as nossas cidades com o desafio de tentar pres-
tar um serviço ainda melhor. Não vai ser fácil. Agora, nós precisamos, sim, que 
a fiscalização seja efetiva, seja atuante, que as multas façam as operadoras pensar 
mais de uma vez se vale ou não vale a pena, que as iniciativas do Dr. Alexandre, 
da Dra. Fernanda sejam repetidas pelo Brasil, porque aí certamente nós vamos 
mudar, e vamos poder trabalhar, trabalhar a educação para o consumo.

Quase não nos sobra tempo para trabalhar a educação para o consumo. 
Milhões de pessoas estão tendo acesso ao consumo. Que bom, que maravilha! 
Mas elas precisam ser treinadas e preparadas, porque, se não, nós vamos ter 
agravada uma situação que já temos: superendividados também com as opera-
doras de telefonia. Dr. Bruno, superendividados.

Entregamos ontem uma pesquisa para a Dra. Cláudia Lima Marques, pes-
quisa do superendividamento em Passo Fundo, científica. Quero agradecer 
imensamente à organização, ao Dr. Santini, ao Dr. Alexandre e ao Dr. Cristia-
no, pelo convite que me foi feito.

Tarefa difícil falar depois do Prof. Bonatto, do Prof. Bruno, tarefa dificí-
lima, mas eu espero ter transmitido aquilo que eu sinto de angústia todos os 
dias e que certamente os senhores dos Procons sentem. É como eu disse: se não 
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fosse o Ministério Público Federal, se não fosse o Ministério Público Estadual, 
nós estaríamos muito piores. Porque há um desrespeito aos órgãos de proteção 
e defesa do consumidor. 

Desafio a fiscalização a atuar nesses municípios e ouvir o que a gente ouve 
das pessoas. Muito obrigado. 

 
AQUINO: Obrigado, Prof. Rogério. Com certeza, essa experiência prá-

tica do dia a dia, quando abordada, a gente percebe no olhar das pessoas que 
isso realmente acontece com cada um no seu trabalho cotidiano. Então, acho 
que esse sentimento de que em diferentes localidades há realidades diferentes 
é verdadeiro, mas os problemas são os mesmos, as práticas que se repetem são 
as mesmas, e isso nos oferece, num primeiro momento, uma dificuldade, mas, 
num segundo momento, uma possibilidade de convergência, que nós pode-
mos ter ações pontuais e que sejam articuladas dentro do sistema estadual, ar-
ticuladas com o Procon estadual, com os Ministérios Públicos, porque dessa 
forma nós vamos efetivamente conseguir dar pouco mais de garantia ao consu-
midor, que é a quem nós desejamos levar justamente esse amparo.

Nós temos agora, para sermos fiéis ao horário e também aos compromis-
sos que os nossos palestrantes têm, nós teremos agora um espaço para per-
guntas. Já temos algumas aqui; que eu vou fazê-las, e quem tiver mais pode 
encaminhar aqui à mesa, e posteriormente retornaremos a palavra aos nossos 
palestrantes, para que eles possam abordar esses questionamentos; depois reali-
zaremos a conclusão do trabalho da manhã. Então, quem tiver perguntas pode 
encaminhar aqui à mesa. Pretendo passar as perguntas coletivamente; depois, 
os nossos debatedores, com a sua qualidade, com certeza vão conseguir abor-
dar de maneira sintética cada um desses questionamentos.

Inicialmente um questionamento da AGAPAM, que é a Associação Gaú-
cha de Proteção ao Ambiente Natural, através da Rejane Maria Ludwig: em 
2009, no Seminário Internacional de Radiação não Ionizante, Saúde e Am-
biente, organizado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e pela 
UFRGS, cientistas de várias partes do mundo, reunidos em Porto Alegre, reco-
mendaram enfaticamente que crianças com menos de 16 anos não devem usar 
telefones celulares, pois o risco à saúde dos mais jovens é maior ainda do que 
para a dos adultos; no entanto, as empresas utilizam crianças em seus anúncios 
comerciais, dando a entender que é como um brinquedo de criança inócuo. 
Como combater essa propaganda enganosa e abusiva?

Outra pergunta da AGAPAM: a Constituição brasileira estabelece que to-
dos têm direito a um ambiente saudável; o uso da comunicação sem fio está 
provocando uma privatização do ar, pois mesmo os não usuários do sistema de 
telefonia móvel Internet sem fio estão expostos aos riscos das radiações eletro-
magnéticas. Nesse caso, como ficam os direitos da cidadania dos não usuários? 
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Como fica o direito à informação com relação aos riscos à saúde inerentes ao 
uso da telefonia móvel?

Aqui a pergunta da Vanessa, do Procon de Canoas: em questão a compra 
de pacotes pós-contrato; exemplo: compra de SMSs adicionais por preço re-
duzido; apesar de ter o registro de protocolo, a empresa não deveria enviar as 
regras por escrito ao consumidor? É um questionamento e ao mesmo tempo 
sugere criar essa obrigação.

O Délcio Cruz, da Associação de Defesa do Consumidor de Vacaria, ques-
tiona: o art.105 do CDC contempla as entidades civis de defesa do consumi-
dor; nada é cumprido, assim permanecendo a aproximação com a comunida-
de muito difícil; exemplo: Conselho de Saúde Municipal e Estadual; trata-se 
aqui da questão relacionada à atuação das associações de defesa do consumi-
dor; de que formas elas podem ser mais efetivas?

Questionamento da Cristiane; esta é para mim: o Procon de Torres vem 
reiteradamente se negando a prestar auxílio para os consumidores que o procu-
ram. A que instituição recorrer para denunciar? Como e para quem se solicita 
fiscalização desse Procon. Esta é uma novidade. Vamos lá. Está bom.

Não sei se há mais questionamentos. Alguém mais gostaria de pontuar al-
guma questão?

Não sei se a gente abre para intervenções ou se vamos só pôr questões es-
critas. Só questões escritas. Há mais uma aqui. Vladimir Maia, do Procon de 
Canoas: faturas entregues com atraso, para que não se crie o oportunismo em 
relação a pleito ilegítimo por parte do consumidor, é exigível que o consumi-
dor comprove contato com a operadora antes de pleitear a isenção de juros? É 
um questionamento com relação às faturas entregues com atraso.

Vamos repassar novamente aos nossos palestrantes para que façam uma 
abordagem desses questionamentos e possam fazer as suas manifestações con-
clusivas também com relação ao evento, até porque o Prof. Bonatto tem com-
promisso logo em seguida; antes ainda passo uma pergunta da Associação Bra-
sileira de Defesa dos Direitos do Consumidor de Água e Energia Elétrica, a 
Brastelecom.

Os Procons têm treinamento em telecomunicações. Estamos hoje aqui 
efetivamente num evento que é destinado a esse tipo de público e a esse tipo 
de tema. Vamos retomar com os nossos painelistas, para que façam uma abor-
dagem também geral, principalmente dando esse enfoque, que eu acho que 
ficou muito claro na abordagem inicial que diz respeito àquilo a que nós nos 
propomos neste simpósio: não só evidenciar os problemas que enfrentamos, as 
dificuldades que encontramos, mas também nessa perspectiva de apontar al-
guns caminhos, algumas questões que possam nos ajudar a resolver esses pro-
blemas. Então passo imediatamente a palavra ao Dr. Bonatto, para que faça a 
sua manifestação.
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BONATTO: Com relação à criança, que é definida no Estatuto como 
um ser de 0 a 12 anos incompletos, e ao adolescente, de 12 a 18 incompletos, 
parece-me que uma representação ao Ministério Público Estadual, até acho 
que o Federal também, na questão dos direitos das crianças e dos adolescen-
tes, preservando esses direitos constitucional e estatutariamente assegurados, 
acho que o Ministério Público, mais uma vez, poderá coibir essas condutas, 
porque se há estudos científicos dizendo dos malefícios, é óbvio que esse tipo 
de publicidade induz os pais a liberarem esses equipamentos às crianças e aos 
adolescentes. Então, uma representação ao Ministério Público dando notí-
cias, porque muitas vezes o Ministério Público, assoberbadíssimo de serviço, 
não toma contato com esse estudo internacional, e a AGAPAM, que é um ór-
gão que está sempre atento, poderia fazer uma representação. Eu sempre tive 
a AGAPAM como aliada; aliás, meus parabéns pelo trabalho de vocês, mais 
uma vez; sempre fomos aliados enquanto estava na ativa aqui em Porto Alegre; 
tenho histórias memoráveis para contar, mas ficam para uma próxima opor-
tunidade. Então eu acho que uma representação de uma entidade séria como 
é a AGAPAM ao Ministério Público Estadual resolveria, não tenho a menor 
dúvida dessa questão.

Com relação à preservação do meio ambiente, o legislador consumeris-
ta mostra expressamente, lá no art. 51, inciso 14, que é considerada abusiva 
a cláusula de contrato que possibilite a infringência à norma de proteção am-
biental.

Então vejam: a preocupação do legislador consumerista com o meio am-
biente – mais uma vez ratifico: há estudos científicos, estudos criteriosos a res-
peito desses malefícios da utilização indevida. É importante que se represente 
ao Ministério Público Federal um dano de âmbito nacional, e este poderá ve-
rificar o melhor caminho para resolver essa questão: ou termo de ajustamento 
de conduta, ou até a ação judicial.

Quanto à questão do Dr. Délcio, realmente isso aqui é para inglês ver. Co-
locaram aqui e não cumprem; lá vai o Ministério Público de novo fazer um 
termo de ajustamento de conduta ou dar um prazo ao Poder Público para criar 
verbas para o incentivo à criação de associações privadas, porque está na lei. 
Ah, mas isso aí é um princípio programático que nós vamos cumprir daqui a 
uns 500 anos... Mas não é assim. Isso é princípio, é norma, é cogente.

Então, lá vai o Ministério Público mais uma vez obrigar o poder público – 
Poder Público Federal, Estadual, Municipal – a colocar na sua lei orçamentá-
ria, não é Bruno, previsão para... Quer dizer, aí ficam Procon, Conselho Esta-
dual, Defesa do Consumidor pegando verbas do fundo para criar esses acessos 
às entidades privadas. Muitas vezes, não pode para órgãos privados, mas para 
a criação de Procons sim; está no código, lá nos arts. 105 e 106, que o poder 
público pode, e deve, criar esses acessos.
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Agora, uma pergunta que me assustou. Vou negociar o pagamento de juro 
moratório, porque a empresa me mandou fatura com atraso. Para aí um pouqui-
nho! Quem é que descumpriu o contrato? Lá na lei de concessões está escrito, 
não é, Eng. Sidney, que as operadoras têm que escolher seis datas, outorgar ao 
consumidor escolher entre seis datas para o vencimento da fatura; o consumidor 
escolhe uma data daquelas e a concessionária não manda. Quem é que está des-
cumprindo o contrato? Quem é que está descumprindo a lei? Aí o consumidor 
vai pagar juros porque recebeu com atraso a fatura. Vocês estão brincando co-
migo. Não é assim, ou eu não entendi bem o questionamento? Foi isso, não é?

Não tem que pagar nada. Isso é caso até de polícia. Se quiserem cobrar, 
ora o venire contra factum proprium fica onde? Eu que tenho uma conduta, e 
quero me locupletar pela minha conduta desidiosa... Isso é caso de polícia. Va-
mos parar com isso.

A outra era mais sobre os Procons, por isso deixo com o Dr. Cristiano, 
porque o Dr. Cristiano faz parte do órgão estadual, que é o segundo grau. As 
questões que aparecem nos Procons municipais; se houver recurso, vêm para 
o Procon estadual; se houver novo recurso, vai para o Procon federal. Há todo 
um sistema lá no Decreto 2.181, que todos os que trabalham em Procon e to-
dos os que têm interesse nessa matéria administrativa devem conhecer. É o De-
creto 2.181, de 1997. Acho que eram essas as perguntas.

AQUINO: Vou acrescentar mais alguns questionamentos aqui, para que 
os nossos painelistas possam abordar.

Com relação ao cancelamento das contas, enfim, dos pacotes pelo Procon, 
os atendentes colocam na maioria das vezes que esse cancelamento é mera li-
beralidade da empresa.

Afirmação não é liberalidade; é direito. E aí, de que maneira o Procon 
poderá agir para que essas repetidas práticas cessem? Esse é o grande ques-
tionamento. Até se cancela quando o Procon liga e se resolve o problema da-
quele consumidor, mas aquela prática continua sendo permanente. É aquilo 
em que a gente tem insistido: o Procon não é o SAC da empresa, não pode 
ser. E concluo dizendo o seguinte: será que há necessidade de sempre nos 
valermos do Ministério Público Estadual ou do Ministério Público Federal na 
seara administrativa? Pode ser tomada alguma outra medida mais efetiva, mais 
eficaz. Talvez o Dr. Bruno possa aprofundar um pouco mais aquela questão 
que ele já abordava inicialmente.

Aqui uma questão relacionada ao Procon também. Em razão da falta de 
apoio das prefeituras, uma sugestão de trabalhar junto com a FAMURS para 
tentar incidir sobre os prefeitos. Também já há uma ação nesse sentido.

Com relação ao SINDEC, depois, oportunamente, eu vou fazer uma 
abordagem sobre isso.
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Outro questionamento: há representantes de outras operadoras, além da 
Oi? Seria oportuno que eles também oferecessem um atendimento, um rela-
cionamento mais direto com o consumidor. Acho que vai naquela linha que o 
Prof. Rogério colocava na sua explanação inicial.

Vou passar a palavra para o Prof. Bruno Miragem.

MIRAGEM: Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero fazer um regis-
tro. Na pressa do início, deixei de mencionar, primeiro, o Dr. Duciran, que vi 
depois aqui, meu colega de Brasilcom; no meio da palestra acabei identifican-
do o colega aqui; e também a Dra. Fernanda, do Ministério Público Federal, 
que eu já conhecia de nome e sei que também está atuando na organização do 
evento; não tinha tido a oportunidade de conhecê-la.

Vou tentar ser bastante sistemático nas respostas dos questionamentos. 
Em primeiro lugar, da colega da AGAPAM, que coloca tanto a questão da 
criança quanto a do meio ambiente. Parece-me que o grande tema de futuro 
do direito do consumidor seja justamente essa convergência cada vez maior 
com as demandas ambientais, a convergência justamente com os interesses de 
preservação do meio ambiente. Quando falo da preservação do meio ambiente 
estou dizendo em matéria de consumo. São basicamente três pontos.

O primeiro deles é a questão justamente daquilo que eu chamo de solida-
riedade intergeracional, ou seja, que tem a ver com telecomunicações também, 
porque tem a ver com toda uma política que se deve implementar a partir de 
legislação, bastante recente no Brasil, sobre resíduos, tratamento de resíduos 
sólidos e notadamente sobre o chamado lixo eletrônico. Há uma série de obri-
gações novas na política nacional de resíduos sólidos, tratamento, descartes, 
obrigações essas que inclusive impõem, ainda que dependente de regulamen-
to, a quem comercialize produtos eletrônicos, o dever de providenciar o seu 
descarte, inclusive arcando com os custos desse descarte. Parece-me um tema 
bastante importante e também tem a ver com outra questão, que é até meio es-
trutural, da economia de mercado hoje, chamada de obsolescência programa-
da. Eu sempre digo que os produtos do nosso dia a dia não funcionam e não 
duram tanto mais quanto duravam no passado.

Essa é a característica de uma estratégia de negócios chamada de obsoles-
cência programada, ou seja, os produtos também têm uma duração menor, 
para que justamente possa se estimular o consumo de novos produtos; isso não 
é, digamos, uma teoria da conspiração; é uma estratégia dada, conhecida do 
mercado, que vai levar a desafios ambientais bastante significativos.

Em matéria do uso de crianças na publicidade, eu particularmente sou 
bastante radical; normalmente eu não sou radical, mas nesse ponto sou.

Sou francamente contrário ao uso de crianças em publicidade, em qual-
quer circunstância, em qualquer produto, porque isso na verdade tem uma ra-
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zão de ser. Há um estudo no Senado Federal, feito por um consultor do Sena-
do Federal, que mostra que mais de 50% das decisões de compra das famílias 
são tomadas sob influência da decisão familiar com os filhos, da decisão das 
crianças. Não só produtos ou serviços destinados às crianças, mas, em geral, de 
produtos e serviços. Mais de 50% sofrem influência da indicação, da pressão 
muitas vezes das crianças, por isso o direcionamento de publicidade às crianças 
me parece que se encaixa na previsão legal do art. 37, § 2.º, do Código de De-
fesa do Consumidor, como a publicidade abusiva, como aproveitar-se da de-
ficiência – deficiência é expressão –, da ausência de discernimento, ou do me-
nor discernimento da criança. Nesse sentido há iniciativas muito interessantes 
e cito aqui especialmente a de uma ONG de São Paulo, Instituto Alana, cujo 
foco de atuação é justamente na proteção da criança em relação à publicidade e 
vem representando perante o Ministério Público em diversos Estados do Brasil 
visando a coibir a utilização da criança em publicidade.

A Vanessa, do Procon de Canoas, fez uma pergunta relativamente aos pa-
cotes, pós-contratos, ou seja, aqueles serviços adicionais que se vão agregando 
ao longo do contrato. Aqui a resposta é bastante simples: qualquer pacote pós-
-contrato é novo contrato, portanto requer todos os deveres de informação que 
se exigem na contratação original. Claro que isso ocorre justamente por esse 
avanço tecnológico, ou convergência de mídias, etc. Tende, de alguma manei-
ra, a ser um desafio para os próprios fornecedores, de bem informar, de bem 
esclarecer sobre como fazer isso, se isso vale para filmes, para o campeonato, o 
pay per view, da televisão por assinatura, passando por esses pacotes que se ofe-
recem por torpedos ou mensagem em telefonia celular, por serviços adicionais 
que se oferecem mediante oferta telefônica. Parece-me que é novo contrato, 
fazendo incidir todo dever de informação do art. 31 do Código de Defesa do 
Consumidor e, naturalmente, as consequências da sua violação.

O Délcio Cruz questiona sobre o papel das associações do incentivo às as-
sociações. Parece-me que nesse ponto há, nesse projeto de atualização do Có-
digo de Defesa do Consumidor que foi entregue anteontem, que, inclusive, 
teve por relatora a nossa Profa. Cláudia Lima Marques, no Senado Federal, há 
medidas bastante concretas de incentivo às associações de consumidores, seja 
na sua atuação extrajudicial, seja na judicial. Parece-me que, vingando esse 
projeto de atualização, nós vamos dar um novo patamar às associações de de-
fesa do consumidor, patamar que se pretendia já com o Código de Defesa do 
Consumidor na sua redação original, vigente redação, mas que agora terá ins-
trumentos concretos de participação, tanto nas ações judiciais quanto com re-
lação à possibilidade maior com novos instrumentos de atuação extrajudicial.

O Vladimir, também do Procon de Canoas, refere a questão que foi tra-
tada pelo Dr. Bonatto, mas eu acho que não foi exatamente a pergunta dele. 
A questão da fatura, na verdade, se eu bem entendi a pergunta, foi se deveria 



| 235 |

exigir um contato prévio com a operadora. Do meu ponto de vista, não. Para 
a fatura com atraso vale aqui a inversão do ônus da prova. Deve a operadora 
indicar que enviou no prazo, especialmente, como disse o Dr. Bonatto, na me-
dida em que existem datas alternativas. Exigir-se do consumidor que faça uma 
prova, que sabemos nós ser uma prova muito difícil às vezes, porque na verda-
de é um número de protocolo, se ele ligou ou não ligou. Primeiro, acho que 
não é exigência legal; segundo, porque desestimularia a própria conduta de re-
clamação, que já é uma conduta diferenciada, e aí vale a referência, a excelente 
observação do Prof. Rogério. O que o Rogério nos mostrou muito claramen-
te é o seguinte: os órgãos públicos, na verdade, é que subsidiam a atuação dos 
fornecedores; afinal de contas, seja na administração pública, nos órgãos admi-
nistrativos, seja no Poder Judiciário, onde se têm câmaras de tribunais exclu-
sivamente para julgar demandas de telefonia, o que nós temos na verdade são 
recursos públicos drenados para um serviço de atendimento ao consumidor 
que não funciona. Então, vá no Balcão do consumidor. Você está ajudando 
na verdade; claro, indevidamente, desfuncionalmente, vítimas dessa disfunção 
do sistema; está ajudando na verdade ou está se criando quase um sistema de 
atendimento, quando na verdade por isso mesmo se reclamam ações mais du-
ras às associações.

Nesse sentido também foi a pergunta da Associação de Defesa de Teleco-
municações, treinamento. Aqui um cuidado é importante. No treinamento 
dos Procons em matéria de comunicações, não vamos cair numa falsa questão: 
qual é o treinamento que os Procons devem ter em matéria de telecomunica-
ções? Naturalmente, num mundo ideal, se todo Procon pudesse dispor de um 
engenheiro de telecomunicações seria absolutamente maravilhoso, mas não 
caiam também na falsa ideia de que por não terem eventualmente conheci-
mentos específicos da área de telecomunicações não podem se contrapor a prá-
ticas que, eu insisto, são práticas de conduta; não tem nada a ver com tecnolo-
gia; é prática de conduta, e para isso basta o Código de Defesa do Consumidor 
e a legislação de um modo geral para fomentar a atuação dos Procons. Esse 
argumento do desconhecimento técnico específico nas áreas é um argumento 
muito utilizado para desmerecer a atuação dos Procons. Nós não podemos ad-
mitir esse tipo de argumento. O que se faz no Procon é exigir o cumprimento 
da lei, e basta ter o conhecimento da lei, especialmente do Código de Defe-
sa do Consumidor, que é uma lei de muito fácil interpretação nesse aspecto.

A Lila Colares apresentou uma questão relativamente ao cancelamento 
das contas. O cancelamento das contas é uma faculdade da operadora. Com 
todo o respeito, e eu tenho certeza que ela fez a pergunta para que a gente dis-
sesse isso. Isso é uma bobagem. O Código de Defesa do Consumidor é mui-
to claro em matéria de cancelamento, de resolução do contrato. Quais são as 
situações que nós temos? São três situações previstas no Código: a do art. 35, 
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violação da oferta, ou seja, há um dever de cumprir a oferta do 30; se violou 
a oferta, o 35 diz: é direito potestativo do consumidor resolver o contrato; o 
que é direito potestativo? Se o outro não está cumprindo comigo, basta que eu 
exerça o direito, e eu não dependo do outro para aceitar ou não aceitar a reso-
lução, de maneira que o art. 35 estabelece então a resolução do contrato como 
uma das alternativas à disposição do consumidor; não é faculdade da operado-
ra, de maneira alguma. Desculpa. Eu até ia usar uma expressão indevida: nem 
aqui nem em caixa-prego.

Da mesma maneira, a resolução por vício do serviço. O art. 20, que os se-
nhores conhecem, e aí o vício vai depender se o vício de informação entra na 
oferta do art. 35, se é vício de adequação, no caso aqui do serviço. Comprei, 
e não está funcionando, ou, lá no município que nos referiu o Rogério, con-
tratei o serviço, e não há o serviço. Vício de adequação se resolve pelo art. 20, 
com multa; a lei dá essa base. Por fim, o art. 49, que é o da possibilidade de re-
solução motivada quando, por compras feitas fora do estabelecimento comer-
cial. Muita atenção aqui, até aproveitando e colacionando com a pergunta da 
Vanessa: pacotes que são oferecidos posteriormente à contratação do serviço 
ou por telefone, ou por mensagem, no caso, telefone celular por torpedo, ou 
eventualmente televisão por assinatura, pelo serviço da própria televisão por 
assinatura, são compras feitas fora do estabelecimento comercial. O consumi-
dor pode resolver independentemente de um motivo qualquer; não tem que 
alegar o motivo. Segundo o art. 49, compra feita fora do estabelecimento co-
mercial, o direito de arrependimento do consumidor é até sete dias da data ou 
da celebração do contrato ou da entrega; no caso da telefonia, trata-se de en-
trega imediata, entrega instantânea do serviço – eventualmente até não. Ago-
ra me lembrei de situação que até foi colocada aqui; quando se trata da troca 
do aparelho, por exemplo, para fidelização: vou te dar um aparelho, você tem 
pontuação, etc. e tal; nesse caso também é compra feita fora do estabelecimen-
to, contratação feita fora do estabelecimento comercial; normalmente é pelo 
telefone: vamos lhe enviar pelos Correio, etc. Enfim, para o direito do arrepen-
dimento, conforme o art. 49, não precisa alegar motivação alguma.

Por fim, a questão encaminhada pelo Procom de Alegrete: o incentivo 
da criação dos Procons, o trabalho dos Procons, com a FAMURS. Acho que 
isso está andando. O Dr. Cristiano tem trabalhado muito nesse sentido, e nós 
acompanhamos isso lá no Conselho Estadual de Defesa do Consumidor.

Acho que eram esses os questionamentos. Agradeço a atenção dos senho-
res. Se tiverem outros, estamos à disposição.

AQUINO: Obrigado, Prof. Bruno. Prof. Rogério. Há um novo questio-
namento, sem contar que também pode fazer a abordagem com relação às ou-
tras questões que foram levantadas.
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Nós recebemos a pergunta de José Álvaro: os prefeitos resistem a ter Pro-
con nos municípios. Deve o Procon de outra cidade fazer atendimento, uma 
vez que as demandas são grandes na própria cidade onde está instalado?

O Dr. Cristiano tem trabalhado muito esta questão e tem defendido, in-
clusive, não é, Dr. Cristiano, a criação de Procons regionais. Talvez possam ser 
um avanço significativo. O ideal é que o Procon existisse em cada município, 
mesmo que seja um município pequeno, porque as pessoas têm às vezes difi-
culdades de se deslocar de um município até o outro. Nenhuma prefeitura vai 
quebrar por instalar Procon, não vai de jeito nenhum; então, o ideal seria que 
tivesse Procon em cada município, mas essa proposta de instalar Procons re-
gionais, Dr. Cristiano, também acho muito interessante, muito pertinente, e 
tenho certeza que o senhor vai levar à frente.

Quanto à questão da liberalidade, a gente ouve isso com muita frequência. 
A fatura de determinado consumidor era de R$ 280,00; foi mantido contato, 
foi feito o contato pelos nossos atendentes e a resposta foi de que, por liberali-
dade, a fatura ia ser reduzida de R$ 280,00 para R$ 80,00, ou seja, se ele não 
sai da sua casa, não busca o serviço, ele pagaria os R$ 280,00. O pior é quando, 
por liberalidade, ocorre a retirada num mês e no mês seguinte isso é inserido e 
vem com multas, com juros e com tudo mais. Boa liberalidade!

Para encerrar, devido ao adiantado da hora, eu queria abordar a questão 
da cópia dos contratos. Dr. Bruno, é uma previsão legal a cópia do contrato; 
está nos sites das operadoras. Eu entendo que não pode estar no site; contratou, 
você recebe a cópia do contrato. O Estado de São Paulo aprovou uma lei se-
gundo a qual nas contratações feitas fora do estabelecimento o fornecedor tem 
15 dias para enviar cópia do contrato. Há um projeto de lei semelhante a esse 
tramitando na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio Grande do Sul; 
ainda está passando pelas Comissões; segundo esse projeto, contratou, recebe 
cópia do contrato, porque aquilo que é ofertado por telefone nunca se confir-
ma na prática. Acho que é o mínimo que poderia ser feito para melhorar essa 
relação: eu entregar a cópia do contrato, mostrar, sim, que há boa-fé por parte 
da operadora e que o consumidor está protegido.

Mais uma vez agradeço ao Dr. Cristiano. Parabéns a todos os organizado-
res do evento.

AQUINO: Obrigado, Dr. Rogério.
Vamos agora fazer alguns encaminhamentos aqui. Primeiro, quero trazer 

duas informações para os Procons a respeito dos questionamentos levantados. 
Acho que é importante a gente aproveitar este momento.

Temos dois programas que são financiados pelo Conselho Estadual de 
Defesa do Consumidor, aprovados pelo Conselho. São duas políticas perma-
nentes. Uma, de criação de novos Procons, ou seja, o Procon estadual, através 
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dos recursos do Fundo Estadual, disponibiliza recurso para todos aqueles mu-
nicípios que criarem o seu Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, ou 
seja, criarem o seu Procon, criarem o seu Conselho Municipal e criarem uma 
conta para o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.

É um programa permanente. Financiamos até R$ 30.000,00 de 
equipamentos, mobiliário, tudo aquilo que for preciso para investir na 
criação de novos Procons. Isso é importante, para que vocês digam nas suas 
regiões que esta é uma política permanente; há recursos, há deliberação. O 
Prof. Bruno é membro do Conselho Estadual. Então, para a criação de novos 
Procons, nós dependemos efetivamente da decisão política de cada gestor 
municipal. O projeto de lei para a criação do Procon municipal é de iniciati-
va privativa do Prefeito Municipal. Então, nós temos que tensionar, e temos 
feito esse trabalho. E aí já faço o link com a FAMURS. Temos, inclusive, a 
participação da FAMURS no Conselho Estadual. Tem sido feita toda uma 
movimentação para que a FAMURS gestione durante este ano, num com-
promisso não dos atuais prefeitos apenas, mas de todos os candidatos a pre-
feito nas próximas eleições municipais. Vai ser feito um movimento através 
da FAMURS para que os candidatos se comprometam na criação de órgãos 
municipais de defesa do consumidor; essa é uma tratativa que nós já estamos 
fazendo há um bom tempo.

Com relação ao SINDEC, que é uma ferramenta indispensável para tra-
balho, nós renovamos o convênio com o Ministério da Justiça, o convênio do 
Estado do Rio Grande do Sul está vigente e temos agora 39 municípios já re-
cebendo os termos de adesão para a renovação; alguns já devolveram, estando 
prontos para publicação, enquanto os demais estão com os municípios para 
ser feita a adesão.

E aqueles que não têm e que desejam, nós, no intervalo do almoço, esta-
mos aí para dar todas as informações necessárias; depois incumbe ao Procon 
estadual a capacitação dos agentes que vão operar dentro do sistema e tam-
bém o apoio técnico e logístico durante o funcionamento do programa. Es-
tamos incentivando muito isso. Aliás, uma das questões que foram colocadas 
como fundamentais para a liberação do recurso é a adesão ao SINDEC, e uma 
segunda política estadual consiste no apoio para a reestruturação de Procons 
existentes; são em torno de 70 Procons municipais; todos eles podem se habi-
litar junto ao Procon estadual para buscar verbas do Fundo Estadual para re-
estruturar o seu Procon, comprar novos computadores, equipamentos de in-
formática, mobiliário, fazer programas de educação para o consumo nas suas 
localidades.

Então, existem os dois programas em andamento; nós precisamos que 
os Procons municipais apresentem projetos para serem deliberados junto ao 
Conselho Estadual de Defesa do Consumidor.
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Passadas essas informações importantes, queremos agora, primeiro, pas-
sar ao Prof. Rogério uma lembrança singela do nosso evento, junto com nosso 
agradecimento pela participação, pela contribuição, e também ao Prof. Bruno 
Mirage, também pela brilhante contribuição; é um parceiro de todas as horas, 
eu vou receber gentilmente do Dr. Santini também, como colaborador deste 
processo. Queremos muito agradecer ao Prof. Bonatto, que teve que sair um 
pouco antes, e a atenção de todos. Foi um belo debate.

Passamos a palavra para o Dr. Santini, que dará algumas informações im-
portantes para o andamento dos trabalhos da tarde.
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Painel 5

Direito dos consumidores 
nos SACs

Da esquerda para a direita: Duciran Farena, Ricardo Morishita Wada, João Jacob 
Bettoni e Gisela Simona V. de Souza.

Coordenador e debatedor:
Duciran Farena (Procurador da República)

Expositores:
Ricardo Morishita Wada (Professor da FGV – Fundação Getúlio 
Vargas)
Gisela Simona V. de Souza (Superintendente do Procon de Mato 
Grosso)
João Jacob Bettoni (Gerente Regional da ANATEL/RS)
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SANTINI: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao retorno para o primei-
ro painel da tarde.
Para não cometermos nenhum crime de publicidade enganosa, pactua-

mos iniciar às 13h30. No meu relógio confere. Então agradeço o compromis-
so coletivo e de imediato passamos ao tema de hoje à tarde, aos dois temas, na 
verdade.

Vamos abordar, primeiro, o direito dos consumidores no SAC, um tema 
bastante instigante. Para coordenar a mesa e os debates, convidamos o Dr. Du-
ciran Farena. Por gentileza, Dr. Duciran. Dr. Duciran é Procurador da Repú-
blica e Coordenador do Grupo de Trabalho em Telefonia do Ministério Pú-
blico Federal.

Para compor o trio de debatedores, expositores e palestrantes, chamo o 
Dr. Ricardo Morishita Wada, advogado, professor da FGV-RJ, Diretor do 
DPDC de 2003 a 2010 – olha, eu sou do Ministério da Justiça; acho que ele é 
o campeão de tempo no comando do Sistema Nacional de Defesa do Consu-
midor, o DPDC – Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – e é 
Consultor também dos Estados Americanos. Por gentileza, Dr. Ricardo. Cha-
mo também a Dra. Gisela Simona de Souza, por gentileza. A Dra. Gisela ma-
drugou, saiu do Mato Grosso, pegou o voo das 6 horas e está chegando exa-
tamente neste momento, estando, inclusive, sem almoço, mas foi uma opção 
sua. A Dra. Gisela é a nossa Superintendente do Procon do Mato Grosso e a 
Presidente da Associação dos Procons do Brasil. Quer dizer, os Procons esta-
duais têm uma Associação que fez a escolha inteligente de colocar no coman-
do uma mulher, e homem inteligente aprende muito mais com as mulheres 
do que com os homens. Convido ainda o Dr. João Jacob Bettoni, nosso Ge-
rente Regional da Anatel, Delegado Federal das Comunicações até 97 e, um 
destaque especial, sócio fundador e um grande ativista do Fórum de Defesa do 
Consumidor, que surgiu em 96; é também membro do Conselho Estadual e 
Municipal de Defesa dos Consumidores.

Composta a mesa, antes de passar a palavra ao Dr. Duciran, que vai coor-
denar estes trabalhos, chamo o Dr. Alexandre para fazer algumas observações 
pertinentes.

ALEXANDRE: Boa tarde a todos. Não quero atrasar o painel, mas, como 
organizador do evento e alguém que concebeu estes painéis, achei que seria 
muito adequado, antes dos trabalhos da tarde, que eu apresentasse para vocês 
a ideia dessa divisão.

Nos primeiros dois painéis, informamos direitos; no terceiro e no quar-
to painéis, nós refletimos sobre a perspectiva do direito do consumidor, e eu 
realmente queria pedir para vocês que no quinto e no sexto painéis nós pen-
sássemos em estratégia de atuação. Em relação a toda aquela nossa frustração 
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de efetividade gerada ao longo dos painéis anteriores, que nós, de alguma ma-
neira, procurássemos canalizar nos próximos painéis pensando em atuações 
estratégicas.

Estamos aqui reunidos, Ministério Público Federal, Ministério Público 
Estadual, sociedade civil organizada, muito pela liderança do Santini, no Fó-
rum Estadual de Defesa do Consumidor; temos uma mesa excepcional. Vocês 
ainda não conhecem, mas o Duciran é o nosso coordenador de GT de teleco-
municações há muito tempo. Muito combativo, ao lado do Morishita, grande 
amigo que fez um trabalho maravilhoso no DPDC, e certamente se o decreto 
SAC tem um pai, ele é o pai do SAC. A Gisela é a Superintendente do Procon 
do Mato Grosso e preside a Associação dos Procons. Temos aqui o Bettoni e 
principalmente temos vocês.

Nós conseguimos reunir de 150 a 180 pessoas. Ontem o Santini me disse 
que nós chegamos a 200 pessoas no evento, mas o mais importante é que te-
mos mais de 100 agentes dos Procons de 50 municípios. Estamos todos uni-
dos e estruturados, estamos mais qualificados e, muito importante, temos o 
dinheiro. É bom que se lembre que o TAC prevê pagamentos; no caso do TAC 
da capital, um milhão de reais é destinado aos Procons; cento e poucos mil fo-
ram gastos com alguns carros; ainda temos oitocentos e tantos mil de dinheiro 
pago pela prestadora, para que agora possamos reverter em favor dos consumi-
dores; então é fundamental, inclusive, pensarem em como gastar esse dinheiro.

Pedi a palavra para apresentar uma antiga proposta minha. Confesso que 
estava na minha cabeça já quando pensei na elaboração do TAC. Já previa a 
destinação de recursos para os Procons.

E aí fica minha ideia para vocês. Todos vocês sabem das dificuldades que a 
gente enfrenta no SAC, e certamente nesta mesa vai se falar muito sobre isso. 
Como consumidor, já gravei ligações que eu fiz por SAC, justamente para fa-
zer essa prova e mostrar a péssima qualidade desse serviço.

Cheguei a dizer para o Morishita, para reforçarmos aquela ação proposta 
pioneiramente pelo DPDC contra a Claro e a Oi por deficiência nos SACs, 
que nós precisaríamos fazer prova consistente da deficiência desse serviço. Pois 
façamos. Eu quero propor a vocês, já propus ao Cristiano e acredito que não 
vá haver problemas para que nós viabilizemos isso, para que nós compremos 
gravadores com o dinheiro da Brasil Telecom; o número de aparelhos a gente 
pode estabelecer. Sugiro que sejam 10 por Procon. Distribuamos esses grava-
dores para consumidores conscientes dos nossos lugares, para que gravem as 
conversas com os SACs. Imaginem que façanha para se mostrar ao resto do 
país se nós levarmos para a ação do DPDC 300 ou 400 gravações com o caos 
que é o SAC!

É isso que eu quero propor para vocês. Assim como há essa sugestão, quero 
pedir aos integrantes da mesa que pensemos em outras. Temos agora alguns 
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recursos, que não são tão pouco assim. Fiz os meus cálculos e acho que com 
R$ 50.000,00 ou R$ 40.000,00 nós conseguimos os gravadores necessários 
para isso. Estamos capacitados, mobilizados, estamos juntos e agora temos 
dinheiro, e dinheiro da prestadora, para inclusive garantir a qualidade desses 
serviços todos, dinheiro que um dia foi da prestadora.

Na verdade, esse dinheiro já está depositado em uma conta judicial. O cri-
tério de aplicação desse recurso é mediante sugestão do Cristiano, como dire-
tor do Procon. Então, é fundamental que a gente conceba esse projeto, muito 
sob a coordenação dele, mas esse ponto em particular eu já tinha antecipado 
até quando nós conversávamos; é uma questão de honra minha, pois acho que 
é fundamental que nós consigamos dar esse exemplo ao país.

Vamos nos mobilizar para fazer uma prova consistente da péssima quali-
dade do SAC, de todas as prestadoras ou pelos menos daquelas que prestarem 
serviço de má qualidade. Como a Oi está hoje presente, até porque sempre foi 
convidada para todo o evento, porque participou desse TAC, tomara que a Oi 
qualifique maravilhosamente o serviço de atendimento ao consumidor deles, 
para que eles não corram o risco de ter provas contra eles.

Mas vamos fazer provas em relação a todas, e vamos realmente dar uma 
grande demonstração de força, de união, de provas, de mobilização a partir des-
sa experiência. É o pedido que eu faço para vocês e para a mesa, para que foque-
mos na ideia de efetividade. Vamos, nestes dois painéis, além de identificarmos 
os problemas, pensar nos encaminhamentos possíveis. Muito obrigado.

FARENA: Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de dizer da minha 
honra e da minha satisfação de estar aqui participando deste evento, diante de 
um auditório tão seleto e de uma mesa também composta com tanta inteli-
gência, uma mesa que dispensa na verdade qualquer espécie de apresentação.

Ricardo Morishita é uma daquelas pessoas que fazem realmente a diferen-
ça; posso dizer, sem desdouro nenhum aos que me antecederam, que o DPDC 
tem o antes e o depois do Ricardo Morishita; não é nenhum tipo de lisonja; é 
justiça; vocês sabem bem; quem conhece, sabe.

Gisela é Superintendente do Procon do Mato Grosso, um dos nossos Pro-
cons mais ativos, e Presidente da Associação de Procons, que, como sabemos, 
é a espinha dorsal do nosso sistema.

Finalmente, João Bettoni, nosso Superintendente aqui no Rio Grande do 
Sul, que é parceiro de inúmeras iniciativas do Ministério Público; inclusive eu 
quero dizer que a Anatel tem aquela divisão porque tem na linha de frente o 
Bettoni, e tem o conclave, aquele conclave que está sempre para eleger o papa, 
mas nunca consegue; quando esse papa é o papa digamos assim da defesa do 
consumidor, aquela fumacinha branca demora anos para sair, porque não há 
quem feche a porta que corte a alimentação.
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Sem mais delongas, quero avisar que nós vamos ter uma inversão da or-
dem: passarei a palavra para a Gisela fazer as suas considerações, depois ao Dr. 
João Bettoni e enfim ouviremos Ricardo Morishita.

Gisela Simona V. de Souza

Boa tarde a todos. Cumprimen-
to o Dr. Duciran Farena, que é o pre-
sidente deste painel; o Dr. Ricardo 
Morishita, nosso mestre na defesa do 
consumidor; o Dr. Jacob, que repre-
senta neste ato a Anatel; Dr. Alexan-
dre, nosso colega de trabalho e de luta; 
o Dr. Cristiano Aquino e a todos os 
dirigentes e servidores de Procon. Na 
verdade, a nossa luta é muito mais do 
que está na teoria; ela se baseia no de-
poimento diário do consumidor que 
está à nossa frente relatando seus pro-
blemas de consumo. Assim, mais do que uma exposição formal e teórica sobre 
o tema do Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, na verdade, quero 
expor os problemas que nós, como representantes dos Procons, estamos viven-
do no que se relaciona ao serviço de atendimento ao consumidor por telefone.

Baseada nisso, minha apresentação segue o padrão teórico no início, res-
gatando um pouco o Decreto 6.523/2008, regras obrigatórias para nosso co-
nhecimento, a fim de que, passando pela norma, possamos resgatar os princi-
pais problemas.

Mas, antes de abordar especificamente o tema, gostaria num primeiro mo-
mento, pela data de ontem, dia 15 de março, Dia Mundial do Consumidor, 
data que vários Procons de alguma maneira comemoraram, externar os agra-
decimentos dos milhares de consumidores atendidos por todos vocês, que no 
dia a dia de alguma forma vestiram realmente a camisa do Procon e que fazem 
da vida das pessoas uma vida melhor, que fazem da vida das pessoas uma vida 
com mais esperança, de acesso à justiça, de crença na justiça.

Essa busca crescente do consumidor por justiça está sendo muito positiva 
e eu não poderia deixar de falar isso para as pessoas que estão sendo fundamen-
tais e protagonistas desse movimento tão importante para a defesa do consu-
midor no nosso país.

Com relação ao Decreto Federal, é importante o registro de que foi feita 
uma opção quando da sua elaboração, a de que não se regularia, por exemplo, 
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serviço de atendimento ao consumidor presencial, mas um serviço de atendi-
mento ao consumidor telefônico, que, de regra, pode facilitar o cumprimento 
das obrigações por parte das empresas, já que elas não estão em todos os mu-
nicípios, não estão em todos os Estados. O meio telefônico torna mais fácil o 
acesso ao fornecedor e mais barato para este, que poderá, em tese, estar em to-
dos os lugares e a todo o tempo. Então, esse decreto se baseia no atendimento 
telefônico, via os conhecidos call centers.

No que se refere ao motivo, ao fato gerador desse Decreto, certamente o 
Dr. Ricardo Morishita, com sua bagagem de conhecimento e na época lideran-
do a própria formulação desse decreto, vai poder nos explicar melhor, mas o 
que era notório a qualquer cidadão era a necessidade de obtermos regras mais 
claras e eficientes nesse tipo de serviço, que pudesse na prática impactar na 
qualidade do atendimento, a fim de cumprir os fundamentos do Código de 
Defesa do Consumidor, ou seja, promover um equilíbrio de interesses.

É óbvio que quando olhamos a nossa Lei 8.078/1990, que é o Código de 
Defesa do Consumidor, em linhas gerais, tudo que está especificado no decre-
to de alguma forma já estava previsto.

Alguns princípios postos na própria Lei 8.078/90 já preveem um atendi-
mento digno, um atendimento que tenha eficiência, eficácia, mas isso muitas 
vezes não era cumprido, sob o argumento das empresas de que não se tinham 
definido regras mais claras e transparentes do que era preciso fazer para se che-
gar ao respeito dessas normas. Nesse sentido é que se criou o decreto. Então, a 
proposta foi no sentido de que se construísse um decreto, e aqui vale resgatar 
sempre que não se trata de um decreto, uma norma que surgiu da iniciativa de 
um determinado deputado, de um determinado executivo ou algo nesse senti-
do, mas um decreto que foi construído dentro do Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor, com participação do mercado e interessados no tema.

Procons, membros da Defensoria Pública, dos Ministérios Públicos Esta-
duais e Federal, das entidades civis da defesa do consumidor e também todos 
os fornecedores atingidos com as regras foram chamados a interagir nesse pro-
cesso de elaboração do Decreto 6.523, e vale resgatar ainda que inclusive fun-
cionários de call centers também foram ouvidos; a eles foi dada oportunidade 
de debater uma legislação que iria fazer parte da vida de todos nós, consumi-
dores, mas também atingiria sua forma de trabalho.

Então foram realizadas quatro audiências públicas, todas coordenadas 
pelo DPDC – Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Minis-
tério da Justiça. Num primeiro momento, a preocupação era delimitar a área 
de atuação do decreto, até porque quando pensamos, por exemplo, em todo 
o serviço público, a gerência, a coordenação e até a participação dos agentes 
na elaboração do decreto, por si só já seria difícil; basta imaginar o serviço de 
água, que em vários Estados está municipalizado. Assim, foram escolhidos, 
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como primeiro grupo para cumprir esse decreto, os serviços públicos regulados 
pelo Poder Público Federal.

No que se refere à elaboração desse decreto, foram resgatados alguns prin-
cípios gerais do Código de Defesa do Consumidor. Uma necessidade que ain-
da tínhamos em termos de avanço era a de criar regras que pudessem ser de 
acesso, ou seja, regras claras para que o consumidor realmente conseguisse ter 
acesso aos canais de atendimento; da mesma forma, que esse serviço tivesse 
qualidade e, ainda, que o consumidor tivesse como controlar aquela demanda 
que ele informou ao fornecedor por essa via de comunicação.

O controle da demanda é extremamente importante porque nós sabemos 
que ainda hoje, infelizmente, há uma situação de o consumidor relatar o pro-
blema, informar que houve uma negociação por telefone e muitas vezes no 
momento de uma audiência ou até mesmo numa resposta escrita recebida nos 
Procons termos o fornecedor do outro lado, negando que essa conversa existiu 
e que essa negociação tenha ocorrido.

Então, houve a preocupação específica com essa questão do controle da 
demanda e de regras claras para o cancelamento dos serviços. Uma pessoa que 
tem o serviço e está insatisfeita, seja com preço, seja com a qualidade, e que 
não consegue fazer o cancelamento, agora teria mecanismos simples e eficazes 
para cancelar o serviço. Então esses foram, na verdade, os eixos pensados na 
elaboração desse decreto, e, claro, todos eles baseados nos princípios da digni-
dade do consumidor, da boa-fé, da transparência, da eficiência, da eficácia, da 
celeridade e da cordialidade.

Tratava-se de garantir ao consumidor essa observância de direitos básicos 
pelos fornecedores, já previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Além desses eixos, ainda seria necessário definir o que poderia ser feito por 
meio desse canal, ou seja, seria o único canal que a empresa teria de comuni-
cação com o consumidor, ou seria um canal especializado, um canal específico 
para alguns tipos de demanda?

Então, foram eleitas algumas demandas específicas para a previsão nesse 
decreto: é um canal de informação, ou seja, o consumidor poderia esclarecer 
algumas dúvidas que ele tivesse; um canal de reclamação, ou seja, para relatar 
a insatisfação de alguns serviço a ele prestado; apto a receber o cancelamento 
do contrato e alguns serviços específicos, como também de solicitação e sus-
pensão do fornecimento.

Essa delimitação foi importante porque na época a empresa também fa-
lava: “... eu também tenho um canal para vender produtos, eu preciso dar a 
opção ao consumidor de comprar produtos ou outros serviços...”. Mas, ficou 
muito claro na época que não poderia ser o mesmo canal, porque os Procons 
possuem documentados inúmeros relatos de consumidores de que não fazem 
contato com o SAC, ora porque o menu de opções é muito extenso, no qual a 
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pessoa, diante daquelas várias opções, principalmente as pessoas mais simples, 
sente dificuldade de continuar naquele canal de telefone para comunicação; 
ora porque na tentativa de cancelamento de um serviço o consumidor é bom-
bardeado com ofertas de novos produtos.

Formatadas essas delimitações, o decreto foi construído em sete capítulos. 
No primeiro, definiu-se o âmbito de aplicação; no segundo, a acessibilidade; 
no terceiro, a qualidade do atendimento; no quarto, o acompanhamento de 
demandas; no quinto, a resolução dessas demandas e a questão do cancela-
mento desses serviços, além dos dispositivos gerais.

No âmbito de aplicação, importante ressaltar quais os serviços públicos 
regulados pelo Poder Público Federal: o serviço de telecomunicações, no qual 
temos a telefonia fixa, a telefonia móvel, a TV por assinatura, a Internet; a 
energia elétrica; a aviação civil; transportes terrestres; instituições financeiras e 
planos de saúde.

O decreto expôs expressamente que estão excluídos desse canal, por conta 
daquela delimitação, quaisquer tipos de oferta e contratação.

No que se refere ao acesso a esse serviço, nós tínhamos alguns desses ser-
viços regulados pelo Poder Público Federal em que você tinha um 0300, ou 
seja, a ligação tinha custo e custos inclusive elevados. Exemplo disso é a avia-
ção civil, área que o consumidor para ter acesso à ligação tinha a necessida-
de de arcar com elevados custos; então, o decreto estabelece que todos esses 
SACs devem ser gratuitos, devem aceitar ligações de todos os tipos de aces-
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so, seja ele fixo ou móvel. Era uma situação comum você não conseguir fa-
zer uma ligação para o call center que fosse partindo de aparelho celular, mas 
apenas de telefone fixo.

A determinação de que no primeiro menu você tem que ter a previsão para 
falar com o atendente foi uma vitória, já que um dos grandes problemas na 
questão do acesso, a ponto de as pessoas desistirem desse canal de atendimen-
to, era a dificuldade ou até a impossibilidade de falar com uma pessoa física do 
outro lado da linha.

Outra coisa que muitas vezes impedia o consumidor de continuar essa co-
municação era a exigência de dados; numa situação em que acontecia de a pes-
soa, por exemplo, perder o seu cartão de crédito, perder todos os seus documen-
tos pessoais e ela ter que acessar um canal como esse, já de início se exigia dela 
o número do cartão de crédito ou o número do CPF; se não é uma pessoa que 
tem isso naquele momento anotado em outro lugar ou que não memorizou esses 
números, ela já ficava impedida de ter acesso; então, a questão resolvida foi proi-
bir a exigência de dados para continuidade de uso desse canal de comunicação.

Com relação ao tempo máximo necessário da opção de falar com a aten-
dente, a regra geral ficou em 60 segundos, mas temos algumas variações cria-
das por portaria do próprio Ministério da Justiça que diferencia isso na área de 
energia elétrica e também da aviação civil.

Com relação à disponibilidade do sistema de SAC, essa disponibilidade 
passou a ser de sete dias por semana, 24 horas por dia, resolvendo situações no 
qual esses serviços ficavam funcionando somente em dias úteis e também em 
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horário comercial, mas, com a nova regra, a grande maioria começou a cum-
prir a norma nesse item.

Também há a previsão para atendimento especial aos portadores de defi-
ciência auditiva ou de fala, inclusive a sugestão de ser um número diferencia-
do do SAC.

Há previsão de divulgação do número do SAC de forma ampla, sendo nesse 
item necessário fazer registro: trata-se da infração mais constatada nos primeiros 
anos, exatamente a ausência dessa divulgação; ela deve estar no site da empresa 
de maneira ostensiva e também nos impressos que produz com relação aos seus 
serviços, essa informação deveria estar constando de forma ostensiva.

Os fornecedores com múltiplos serviços deveriam ter um número único 
para esses itens de reclamação, cancelamento e solicitações.

O outro eixo fundamental é a questão da qualidade do atendimento. Veja 
que a qualidade foi pensada com fundamento nos princípios já ditos aqui e 
que envolvem a capacitação dos atendentes, fornecimento de um atendimento 
adequado, dentre outros.

A previsão de apenas uma transferência por ligação está dentro do eixo da 
qualidade de atendimento, visto que na prática o consumidor faz uma ligação, 
narra toda a problemática que está vivendo, a ligação é transferida para outro 
atendente, havendo a necessidade de repetição de todos aqueles fatos; então, 
de acordo com as regras do decreto, essa transferência só poderia ser admitida 
uma única vez e ainda num prazo máximo de 60 segundos. Nas hipóteses es-
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pecíficas de reclamação e cancelamento, o decreto não permite que seja feita a 
transferência desse serviço.

A regra exige a preservação dos dados pessoais do consumidor, no sentido 
de que não pode ser utilizado para outros fins que não aquele para o qual ele 
faz a ligação.

Ainda dentro da qualidade, vale a pena registrar a previsão de que o siste-
ma informatizado apresente histórico de demandas, para evitar aquela repeti-
ção de o consumidor ter que contar esses fatos a cada ligação feita. 

Outro item que, não obstante, já tenha sido dito refere-se à proibição de vei-
cular qualquer tipo de mensagem publicitária ou de vender serviços, porque aí 
sabemos que existe uma outra prática abusiva das empresas: quando você tenta 
cancelar um serviço, é feita a tentativa de te empurrar outros serviços. Então, eles 
te oferecem outros planos diferenciados, ou até com um preço diferenciado para 
não perder o cliente, e na verdade acabam não fazendo o cancelamento.

Quanto ao acompanhamento das demandas, no início do atendimento 
existe a obrigação do fornecimento do número de protocolo, que é esse regis-
tro numérico a que se refere o decreto, para que o consumidor possa acompa-
nhar aquela demanda, seja numa situação de uma nova necessidade de contato 
com essa operadora, seja numa necessidade que nós temos de que fique regis-
trado que aquele problema já aconteceu com você mais de uma vez.

Esse registro numérico, para facilitar o entendimento do consumidor no 
acompanhamento da demanda, tem que seguir uma sequência numérica, além de 
conter a data, a hora, o objeto, o motivo daquela demanda. O consumidor pode 
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solicitar ainda que seja encaminhado a ele por correio eletrônico ou por correspon-
dência, fato em relação ao qual nós vamos verificar que existem negativas atual-
mente por parte de algumas operadoras com relação ao envio desses dados.

Obrigação de manutenção da gravação pelo período mínimo de 90 dias, 
prazo em que o consumidor poderá requerer o acesso ao seu conteúdo. Talvez 
essa seja uma das principais conquistas que eu vejo do decreto em benefício do 
consumidor no que se refere à obtenção dessa gravação e daí essa ideia do Dr. 
Alexandre ser importante no sentido de fazer realmente o consumidor se sen-
tir protagonista e dono dessa conversa que foi feita com o fornecedor, poden-
do exigir seus direitos.

O registro eletrônico dessa comunicação também deve ser mantido por um 
prazo de dois anos junto à operadora, no sentido de que você possa requisi-
tar essas informações; não só o próprio consumidor, mas também os órgãos de 
proteção e defesa do consumidor. Para obter o histórico da demanda, o decre-
tou determinou prazo máximo de 72 horas. Aqui vou fazer um observação: nos 
Procons, quando há hoje uma solicitação dessa gravação, infelizmente ainda é 
muito comum as empresas de alguma forma negarem, sob o argumento de que 
aquilo é sigilo telefônico, que não pode fornecer ao órgão, etc. Como o decreto 
diz explicitamente que o consumidor pode requerer essa gravação, quando ainda 
não requereu individualmente, a dica é que no Procon o termo de reclamação 
sempre tenha a assinatura do consumidor junto com a do atendente do Procon, 
para evitar esse tipo de argumento, porque aí você teria esse requerimento fei-
to pelo próprio consumidor. Tendo essa assinatura no termo de reclamação, não 
há como receber essa negativa por parte do fornecedor quanto ao fornecimen-
to dessa gravação, sob pena de aplicação de multa administrativa pela negativa.

Abordemos a questão da resolução das demandas. Vejam que é um canal de 
informação; então, as informações, de acordo com a norma – e nós vamos ver que 
o cancelamento também tem que ser feito de imediato –, não é algo para o qual 
pode existir prazo para atender aquele pedido; deve acontecer de imediato; em si-
tuações em que não pode ser resolvido imediatamente, o decreto confere um prazo 
de 5 dias a contar da data do registro para que esse fornecedor responda ao consu-
midor, e essa resposta o consumidor pode, inclusive, requerer que seja enviada por 
escrito, seja por meio eletrônico, seja por correspondência; a resposta também deve 
ser clara, objetiva e abordando todos os pontos da demanda. 

No que se refere ao cancelamento dos serviços, deve ser feito de imediato, 
e, o que é importante, o consumidor pode exigir que esse pedido de cancela-
mento também seja enviado a ele por meio eletrônico ou por correspondência. 
Outro ato muito significativo é que o cancelamento do serviço, uma vez solici-
tado, deve ocorrer ainda que o consumidor esteja inadimplente. Em termos de 
Procons, sabemos que muitas vezes o consumidor chega até com uma dívida 
de cartão de crédito, por exemplo, e informa “... eu não pude cancelar, porque 
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a empresa não cancela enquanto eu estiver inadimplente...”; então veja que o 
cancelamento de qualquer um desses serviços tem que ser aceito, ainda que o 
consumidor esteja inadimplente.

No capítulo final do decreto temos a informação de que no descumpri-
mento das regras teremos a aplicação das penalidades previstas no art. 56 da 
Lei 8.078/1990, em que os órgãos competentes expedirão, quando necessário, 
normas complementares específicas para a execução do disposto na norma, 
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fato que já aconteceu, por exemplo, com a portaria que foi emitida em segui-
da, a Portaria 2.014, de 2008.

Na portaria supramencionada está expresso o tempo máximo para con-
tato direto com atendente quando essa opção é selecionada pelo consumidor; 
então, aí vale um esclarecimento, porque diante da impossibilidade de acesso 
ao canal, que só chama e ninguém atende, às vezes o consumidor chega até o 
Procon dizendo que ele tenta o contato e que fica chamando por mais de um 
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minuto e ele não atende; na verdade, esses 60 segundos são contados do mo-
mento em que ele faz opção em falar com a atendente.

Há exceções que essa portaria prevê quanto a esse tempo: na área de serviços 
financeiros, o tempo é menor do que a regra geral – nos dias normais, são 45 se-
gundos; somente nas segundas-feiras que antecedem ou sucedem os feriados e no 
quinto dia útil de mês –, de regra, são as datas de pagamento de salários e também 
de vencimento de contas –, é que temos esse prazo aumentado para 90 segundos.

Outras exceções previstas são na área de energia elétrica, em que nos casos 
de emergência de abrangência sistêmica, tal como interrupção de fornecimen-
to de energia – naqueles dias em que acontecem grandes vendavais ou uma si-
tuação de interrupção de energia em toda a cidade, em abrangência coletiva 
–, então as concessionárias de energia elétrica podem ultrapassar os 60 segun-
dos; talvez hoje, infelizmente, o que acontece no momento da fiscalização, é 
que tudo para ela acaba sendo emergencial e de abrangência sistêmica; assim, 
as defesas têm usado bastante essa portaria no sentido de dizer o motivo pelo 
qual não há atendentes em quantidade necessária para atender às demandas.

Na aviação civil, os fornecedores que não fazem o transporte regular de 
passageiros não estão incluídos e, na TV por assinatura, somente aquelas que 
têm acima de 50.000 assinantes.

Para que entendam na prática como está o comportamento das empre-
sas com a existência desse decreto, quero resgatar o ano de 2009, com a lem-
brança de que o decreto é de julho de 2008, passando a viger em dezembro de 
2008, e é importante que saibam que, previamente à entrada em vigor, houve 
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uma preparação de fiscalização integrada, sendo enviada a todos os fornecedo-
res desses vários serviços questionários sobre como eles estavam se preparando 
para a entrada em vigor do decreto.

A primeira fiscalização foi feita com a participação de quase todos os Estados 
da Federação de 2009 a 2010. Trouxe dados da área de telefonia, objeto deste fó-
rum. Na telefonia celular, nós tivemos a Oi liderando, tanto na área de telefonia 
fixa como na telefonia celular. Vejam que a telefonia celular na época detinha 34% 
dos aparelhos, enquanto a fixa tinha 72,4%, conforme dados do SINDEC; quan-
do o consumidor ia fazer uma reclamação das áreas desse serviço, que são reguladas 
pelo poder público federal, o sistema perguntava ao atendente se ele tinha tentado 
previamente um atendimento por SAC com aquele fornecedor, e aí o consumidor 
respondia se sim ou não e, se sim, qual o motivo por que aquilo não tinha sido re-
solvido por lá; então vejam que a maioria dos consumidores que foram até o Pro-
con passaram por esse serviço de SAC e ficaram insatisfeitos na telefonia celular na 
seguinte escala: em primeiro, a OI, com 34%; em segundo, a Claro, com 28,3%; 
a Vivo, com 19,1%; e a Tim, 18%; na telefonia fixa, a Oi, 72,4%; a Embratel, 
9,2%; a GVT, 7,5%; a Telefônica, 5,5%; e a Tim, 3,1%.

Esse foi um dado inicial de fiscalização. Com base nesses dados, consegui-
mos resgatar quais eram os itens que os consumidores mais reclamavam nes-
se momento de não funcionamento do SAC. Então nós tínhamos nessa fis-
calização nacional que o acesso ao serviço na telefonia celular era o pior dos 
problemas para o consumidor, com 36,4%, ou seja, você tinha o consumidor 
reclamando que havia SAC em que você tinha custo; no primeiro menu não 
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havia aquelas opções, seja de falar com a atendente, seja de cancelamento do 
serviço, ou que o sistema estava indisponível no sentido de você ter aí a ligação 
interrompida, e também a inacessibilidade aos deficientes, que era uma coisa 
que ficou flagrante no início desse processo de aperfeiçoamento do sistema.

A segunda maior demanda da telefonia celular é o cancelamento do serviço, 
ou seja, retenção ou demora, e o não envio do comprovante. Você tem o consu-
midor ainda tendo que aguardar muito para conseguir cancelar, ou uma situa-
ção de cancelamento em que você precisa solicitar que isso fosse enviado a ele 
por meio eletrônico ou por correspondência, e isso também não era atendido.

Em 15,5% dos casos da questão envolvendo a resolução das demandas, 
você não tinha a resposta dentro do prazo de cinco dias que foi determinado 
pela norma. O excesso de prazo chegava a uma resposta muito além dos cin-
co dias estabelecidos pela lei; além da não suspensão imediata da cobrança, o 
consumidor recebia ainda, por exemplo, na área da telefonia, no mês seguinte, 
a cobrança, mesmo ele tendo feito o cancelamento. 

A qualidade do atendimento ficou em quarto lugar com a questão do 
atendente despreparado, ocorrendo transferência das chamadas para respon-
der aquela reclamação.

A veiculação de mensagem publicitária se manteve, sem contar a questão 
do acompanhamento das demandas, em que o registro numérico também não 
era enviado ao consumidor.

Na telefonia fixa, nós temos uma inversão da ordem dos problemas, com-
parado à telefonia móvel; aqui o problema maior era de cancelamento, em se-
guida, a questão do acesso ao serviço. Em terceiro lugar, já coincidindo com os 
problemas da telefonia móvel, estão: a resolução de demanda, a qualidade de 
atendimento e também o acompanhamento das demandas, consecutivamente.

O meu tempo já está esgotado, mais eu fiz um quadro que, na verdade, é um 
comparativo dos problemas que nós tínhamos em 2008, quando o decreto co-
meçou a sua vigência, com os problemas que nós temos hoje. O quadro está de-
monstrando por empresa, mas o que de maneira geral a gente acaba visualizando 
é que, no início, nós tínhamos um problema de adaptação dos fornecedores às 
novas regras, não obstante eles terem participado de todo o processo de elabo-
ração da norma e também terem seis meses para colocar essa norma em opera-
ção; os problemas eram relacionados: no site não era tão transparente em relação 
às regras do número do SAC; você tinha uma discussão com relação à gravação, 
que, em tese, era um fato novo da entrega de um registro numérico por até 
dois anos; então, você vê, por exemplo, em 2008, a finalização da ligação antes 
da conclusão; condicionam o acesso ao SAC ao fornecimento de dados; não 
informam registro numérico no início da ligação; já em 2011, você vê todas elas 
com problemas, dados que acabam fazendo com que se conclua que os problemas 
aumentaram e infelizmente acabam sendo um pouco mais complexos, por várias 
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razões: primeiro, a gente percebe que a demanda vai aumentando em termos de 
número de consumidores que vão tendo acesso a esse tipo de serviço, tendo a 
percepção de que as empresas não investem o suficiente, em pessoal e qualidade, 
para acompanhar esse crescente número de consumidores.

Nos dados de fiscalização que estão sendo demonstrados, fiz um compara-
tivo da fiscalização feita pelo Procon do Mato Grosso, em dezembro de 2011 
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e janeiro de 2012, com os dados do Procon de São Paulo, publicados em ja-
neiro de 2012.

Esse dado relativo à GVT, que está sendo multada por ultrapassar o tempo 
máximo para contato com o atendente e por não informar o número do SAC 
de forma objetiva e clara nos seus impressos e na Internet, coisa que lá no pas-
sado ela tinha melhorado, mas hoje voltou a praticar essa infração. Outros pro-
blemas constatados: não mantém o atendente capacitado; o registro eletrônico 
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por no mínimo 2 anos está sendo negado; não fornece histórico de demanda 
em 72 horas; não envia a gravação no prazo de dez dias; e não mantém a gra-
vação das chamadas por 90 dias. 

A Tim, por exemplo, ultrapassa o tempo máximo para o contato com aten-
dente, não mantém atendente capacitado, no sentido de dar aquela informação no 
primeiro menu; ela não informa registro numérico no início da ligação, ou seja, o 
protocolo, restringe acesso às gravações em algumas formas indicadas pela lei, ou 



| 260 | 

seja, ela criou uma regra própria para entregar a gravação, e não é em todos os ca-
sos que ela manda, não mantém registro eletrônico por no mínimo dois anos, não 
fornece histórico de demanda em 72 horas, conforme solicitado, não envia ao con-
sumidor o registro numérico e não envia a gravação no prazo de dez dias.

A Claro, em 2011, não mantém no primeiro menu as opções de reclama-
ção, de cancelamento e para falar com a atendente; não disponibiliza o SAC 
24 horas por sete dias da semana; na verdade, não é bem isso; ela disponibiliza, 
mas no caso específico da Claro o SAC, em alguns momentos, nos momentos 
das ligações, estava indisponível e eu quero dizer que esses dados foram feitos 
por mais de uma ligação, em dias diferentes da semana, para constatar se real-
mente aquilo era uma coincidência ou se era uma coisa permanente da empre-
sa ou não. Condicionar o acesso do SAC ao fornecimento de dados, a Claro 
tem feito isso, e tem finalizado as ligações antes da conclusão do atendimento.

A Vivo, atualmente, também está com uma gama grande de problemas, 
transferindo para outro setor; após você selecionar falar com a atendente, ain-
da cai em outro menu, não mantém no primeiro menu a opção de reclamação e 
de cancelamento, e, ao optar por falar com a atendente, finaliza a ligação antes 
da conclusão do atendimento.

A Embratel, em 2011, também não está mantendo no primeiro menu 
a opção de reclamação e cancelamento, tem finalizado as ligações antes do 
atendimento, ultrapassa o tempo máximo para contato com a atendente, não 
informa o número de SAC de forma objetiva e clara nos seus impressos ou na 
Internet e não informa registro numérico no início da ligação.
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A Oi está com alguns problemas também: transferir para outro setor após 
selecionar a fala com atendente, que é o mesmo problema da Vivo, tem condi-
cionado o acesso ao SAC ao fornecimento de dados, também confirmado pelo 
Procon de São Paulo, não informa o número de SAC de forma objetiva e clara 
no seus impressos ou na Internet; também era prática que não existia e voltou 
a existir: não mantém atendente capacitado, não informa registro numérico no 
início da ligação, não fornece histórico de demanda em 72 horas, não envia ao 
consumidor o registro numérico, conforme solicitado, que é naquelas 72 ho-
ras, e não envia a gravação no prazo de 10 dias.

A Nextel, conforme dados do Procon de São Paulo, não assegura a informa-
ção clara sobre o SAC para atendimento a deficiente, o SAC indisponível, ou seja, 
a linha fica ocupada, telefone mudo, pede para solicitar o contato em um novo 
momento e ultrapassa o tempo máximo de espera para contato com a atendente.

Então, vejam, com esses dados, percebemos que está grave a questão do 
SAC no Brasil. Na verdade, ela tem piorado. Temos aí uma constatação de que 
as empresas regrediram em termos de alguns avanços que já tinham sido obti-
dos no curso dessa ação do decreto até aqui. Alguns setores aperfeiçoaram um 
pouco mais, certamente nenhum está bem e nenhum está perto de ficar bem, 
mas a gente vê, por exemplo, a áreas de Serviços Financeiros, considerando as 
classificações do SINDEC, no qual o setor bancário mostra dados um pouco 
melhores que a área de telefonia. Temos aí, a meu ver, e aí já talvez numa si-
tuação prepositiva, que investir mais na divulgação do decreto ao consumidor, 
e de alguma forma dar ferramentas para que ele possa nos auxiliar nessa fisca-
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lização, talvez seja um dos caminhos para exigência do cumprimento do de-
creto. Costumamos dizer que o consumidor é o principal fiscal das relações de 
consumo, porque é ele que traz essa demanda até nós.

Exigir simplesmente mais fiscalização dos fornecedores sou totalmente 
contrária e a imprensa faz um pouco isso ao nos questionar: “...o que vocês es-
tão fazendo para resolver essa questão...”, veja, nossa obrigação é de fiscalizar, 
mas quem tem que cumprir a norma são os fornecedores.
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Então, essa pergunta deveria ser feita aos fornecedores e não para os Pro-
cons, por exemplo, ou aos outros órgãos fiscalizadores de maneira geral, e nós 
temos que forçar essa exigência de resposta por parte deles, criar canais menos 
burocráticos de denúncia para o consumidor, porque nós sabemos que é muito 
difícil o consumidor ir até o Procon fazer uma denúncia de SAC; ele vai para 
reclamar, por exemplo, do cartão que não foi cancelado, do plano de telefo-
nia que não foi cancelado, mas reclamar do SAC, isoladamente, não vai; en-
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tão, inicialmente nós tínhamos alguns Procons, inclusive no seu site, colocan-
do um canal de denúncia desse serviço de atendimento ao consumidor; talvez 
seja importante resgatar essa forma de denúncia; intensificar as fiscalizações; é 
importante que os Procons estejam preparados para fazer; o investimento não 
é tão alto; basta fazer a gravação com programa baixado ao computador junto 
ao telefone, e é possível fazer isso com bastante facilidade, num investimento 
barato.



| 265 |

Com respeito à questão do eixo prioritário na finalização dos processos 
administrativos, nós sabemos que as demandas que chegam aos Procons todos 
os dias é muito grande, mas há uma necessidade e justamente por essa ser uma 
ação que vai prevenir problemas, ou prevenir o número de demandas que che-
gam ao Procon, penso que nós podemos investir com prioridade nessas ações 
de fiscalização, e não basta apenas a ação de fiscalizar; é preciso finalizar es-
ses processos e, constatando a infração, é necessário que as empresas recebam 
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as multas, que elas recebam eventuais sanções administrativas, que devem ser 
aplicadas, e, recebendo-as, que também a gente consiga fazer todo o trâmite 
administrativo, no que se refere à cobrança, à inscrição em dívida ativa, à pro-
positura de execução dessas cobranças, para que realmente se sinta e de alguma 
forma isso seja realmente executado.

Já estou terminando, presidente – sei que já esgotei meu tempo –, falta 
só um pouquinho. Quanto à questão da disposição dos dados constatados, o 
DPDC tem uma política que é muito interessante de fazer o barômetro e isso 
precisa ser feito com mais frequência, expondo os números de reclamações de 
cada uma dessas empresas. Nós sabemos que muitas vezes elas até aceitam pa-
gar multas, mas ter o nome exposto como fornecedor que não presta um bom 
serviço aos consumidor, a grande maioria não gosta. Então é importante que 
também se trabalhe um pouco a imagem dessas empresas que não respeitam 
o direito dos consumidores. A necessidade de ações integradas pelos órgãos 
de defesa do consumidor é importante, tal como foi a ação contra a Claro e 
contra a Oi por descumprimento do decreto. O Judiciário também precisa ser 
questionado sobre o porquê da ausência de respostas, da demora da prestação 
jurisdicional numa ação tão significativa que foi subscrita por órgãos de defesa 
do consumidor de toda a Federação.

Então é essa minha contribuição. Estamos aí para os debates, e é impor-
tante, mais do que nunca, nós termos a ciência de que nós somos fundamen-
tais para que esse decreto seja cumprido, mas, mais do que isso, precisamos 
que nós, como órgão de defesa do consumidor, possamos cobrar a obrigação 
de quem deve cumprir, e quem deve cumprir são os fornecedores. Nós pre-
cisamos também ser mais fortes nessa cobrança e que eles assumam esse des-
gaste com o consumidor, que sejam cobrados a explicar por que preferem não 
respeitar os direitos dos consumidores. Então, que essa cobrança seja feita a 
quem é devida.

Obrigada a todos pela atenção. 
 
FARENA: Vamos ouvir então o Dr. João Bettoni.

João Jacob Bettoni

Muito obrigado. Inicialmente agradeço o convite a participar, pela segun-
da vez, deste evento, já que participei, lá no auditório do Ministério Público, 
do I Simpósio. A gente vê com satisfação que hoje aumentou o número de 
participantes, o que é muito bom. Acho que, também pela primeira vez, 
vejo tanta gente importante no auxílio e na defesa do consumidor reunidos, 
principalmente os Procons do Estado. Quero agradecer ao Dr. Alexandre, ao 
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Dr. Santini, a parceria. Somos parceiros des-
de o primeiro instante neste TAC, inclusi-
ve no SAC. A Letícia, que está aí, é a nossa 
chefe da assessoria de relações com o usuá-
rio, participou das reuniões, não é Dr. Mo-
rishita? Ele deu uma saída, ele que partici-
pou efetivamente de várias reuniões quando 
foi elaborado o SAC.

O Dr. Maurício já está aí. Eu me faço 
acompanhar aqui de alguns colegas da Ana-
tel, para facilitar. O Maurício é o engenhei-
ro especialista na área de comunicações. Co-
ordena exatamente essa área de fiscalização, 
coordena o trabalho de campo; se for neces-
sário, poderá inclusive explicitar os passos, 
passo a passo, como se fazem as nossas fiscali-
zações, tanto as sistêmicas como as pontuais.

Quero aproveitar para citar os colegas 
Sidney, Tiago, Rosângela, o nosso Cristiano Dilli, que é o encarregado do 
atendimento na sala do cidadão, que se encontra no nosso escritório regio-
nal, na avenida Princesa Isabel, aqui em Porto Alegre. Não vamos apresentar 
evidentemente tudo, mas para facilitar a vida, principalmente do pessoal dos 
Procons, nós colocamos didaticamente aqui uma série de questões; são mais 
ou menos 80 slides; não vão aparecer todos aqui, nem temos tempo para isso, 
mas, como a apresentação vai ficar disponível para vocês todos, eu acredito 
que posso auxiliá-los com os dados dos regulamentos da Anatel e do próprio 
SAC. Antes de iniciar propriamente a apresentação, eu gostaria de não deixar 
transitar em julgado algumas coisas que aconteceram ontem e hoje.

Hoje, no painel da manhã, por exemplo, foi dito aí pelo pessoal de Passo 
Fundo que não existe fiscalização lá na região, ou qualquer coisa assim. Que-
ro dizer que nós estivemos lá participando de duas audiências públicas, junto 
com o Ministério Público Federal de Passo Fundo. Quero dizer também que 
nós realizamos uma fiscalização sistêmica muito grande; fiscalizamos todos os 
municípios da região, inclusive Passo Fundo. Temos os dados estão disponíveis 
na Anatel. Inclusive, essa fiscalização foi feita no segundo semestre de 2011. 
Como de resto em todo o Brasil, fizemos essa fiscalização sistêmica.

Quero também deixar à disposição o escritório da Anatel no Rio Grande 
do Sul. Foi falado também da necessidade de os Procons terem treinamento, 
com relação especificamente à área de telecomunicações. Quero colocar à dis-
posição os nossos especialistas. É claro que nós não podemos ir em todas as 
cidades, mas em alguns eventos que forem realizados em nível estadual ou até 
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em nível regional nós podemos colaborar com o treinamento, utilizando nosso 
pessoal da área de telecomunicações.

Então, vamos iniciar, Maurício. Vamos colocar aqui uma série de proje-
ções, fazendo a comparação do SAC com os regulamentos da Anatel, tanto do 
STFC, que é o sistema de telefone fixo comutado, serviço móvel pessoal, ser-
viço de comunicação multimídia e TV por assinatura. Vejam, nós temos um 
elenco de motivos ou os principais motivos pelos quais nós fizemos a fiscaliza-
ção. É claro que não vamos mostrar a diferença entre o SAC e os regulamentos 
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da Anatel de todos eles, mas vamos, por exemplo, mostrar o tempo de espera. 
Vejam aí as diferenças no tempo de espera. O SAC fala em 60 segundos, mas, 
por exemplo, no STFC são 10 segundos em 95% dos casos e em todos os ca-
sos, 60 segundos. Vamos ver aí que no SMP, sistema móvel pessoal, é de 10 
segundos; no serviço de comunicação multimídia, é 20 segundos. Os regula-
mentos da Anatel, os senhores nem precisam tomar nota, pois todos vão estar 
à disposição de todos. Os regulamentos da Anatel são até mais severos, e são 
regulamentos que já existiam antes do SAC; eles já estavam em vigor.
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É interessante nós guardarmos o art. 21 do SAC. O que diz o art. 21 
do SAC? Que os direitos previstos no Decreto do SAC não excluem outros, 
decorrentes de regulamentação dos órgãos reguladores, desde que mais 
benéficos ao consumidor. Então, além do que está no SAC, esses prazos colo-
cados no regulamento da Anatel, o próprio SAC assegura o cumprimento de-
les. Embora possam ser mais severos do que o SAC.

Outro aspecto é o da gravação das chamadas. O SAC está dizendo que é obri-
gatória a manutenção das gravações das chamadas efetuadas para o SAC pelo pra-
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zo mínimo de 90 dias. Olha, no serviço de telefone fixo comutado, no STFC, a 
Anatel, já no seu regulamento, diz que tinha inclusive que guardar por 12 meses. 
Então, vale aí o regulamento no serviço de telefone fixo por 12 meses. No serviço 
móvel, pessoal, é de 6 meses. Enfim, nós, por todos esses motivos, temos a compa-
ração de todos eles aí. Vocês vão ter todos os slides, vão ter a comparação do SAC 
com os regulamentos da Anatel, em todos os serviços que os compõem.

É importante que a gente diga que os serviços regulados pela Anatel 
são de interesse coletivo. Eles podem ser prestados em regime público e 
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privado. Nesse sentido, foi dito também que nos serviços prestados em re-
gime privado, que é o caso da telefonia móvel, nós não tínhamos ainda to-
dos os municípios atingidos. Esclareço que quando a Anatel fez o leilão das 
frequências para o 3G, a terceira geração da telefonia celular, ela colocou 
no edital que as operadoras eram obrigadas a colocar telefonia em todos 
os municípios. Nessa oportunidade, aqui no Rio Grande do Sul, que nos 
interessa de perto, nós ainda tínhamos 126 municípios, se não me falha 
a memória, que não tinham ainda a telefonia celular, e as operadoras que 
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arremataram essa frequência da terceira geração foram obrigadas a colocar 
telefonia celular em todos os municípios até abril de 2010, e assim foi fei-
to. Nós fiscalizamos. A partir de abril de 2010 todos os municípios estão 
cobertos pela telefonia celular.

Na cobertura da telefonia celular, por definição do regulamento, é neces-
sário que tenha pelo mínimo 80% da área urbana coberta; quando a prestado-
ra se instala no município, ela tem que cobrir pelo mínimo 80% do perímetro 
urbano evidentemente.
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Vamos agora mostrar o atendimento da nossa central, nosso call center. 
Nós realizamos uma fiscalização antes, no período entre 2007 e 2008. Como o 
SAC entrou em vigor a partir do final de 2008, as fiscalizações no SAC, através 
do SAC, nós fizemos a partir de 2009, mas antes do SAC, entre 2007 e 2008, 
nós fizemos fiscalizações, do STFC, do SMP e da TVA, ou seja, de telefonia 
fixa, móvel e TV por assinatura.

Fizemos fiscalização, de acordo com o regulamento, no sistema móvel, dos 
direitos e das garantias dos usuários nos três serviços, e o programa da quali-
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dade desses serviços também. O que nós encontramos na fiscalização realiza-
da ainda antes do vigor do SAC, durante os anos de 2007 e 2008, no fim de 
2008? Foram 40 fiscalizações sistêmicas e 35 processos de descumprimento de 
obrigações abertos. Foram 36 fiscalizações sistêmicas do plano geral de metas 
de qualidade do serviço móvel pessoal, com 31 processos administrativos aber-
tos. Veja: 53 fiscalizações também sistêmicas, numa TVA, 41 processos aber-
tos, sem contar que fizemos também 9 relatórios relativos à fiscalização, através 
do novo serviço que passamos a fazer: as fiscalizações centralizadas, por grupo 
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econômico, isto é, a gente fazendo um escritório regional coordenador, mas a 
fiscalização sendo feita em todo o Brasil.

Veja aí a fiscalização do SAC no período de 2008 a maio de 2009. Isso foi 
feito antes do SAC. Tivemos serviços do telefone fixo, comunicação multimídia, 
em todas as prestadoras. Estão aí as prestadoras, as unidades que participaram. 
Também fizemos do serviço móvel pessoal, num total de 9 entidades; estão aí 
todas as entidades prestadoras do serviço móvel pessoal, e encontramos as prin-
cipais irregularidades. Vejam ali as principais irregularidades: falta no primeiro 
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meio eletrônico de opção para contato com o atendimento, com a atendente, o 
acesso inicial ao atendente, condicionado ao fornecimento do número do telefo-
ne, tempo para contato direto com atendente superior a 60 segundos.

A prestadora não garante o acesso ao SAC às pessoas portadoras de defi-
ciência auditiva. Outras irregularidades que encontramos: centro de atendi-
mento não disponibiliza canal único de acesso para serviço ofertado conjun-
tamente e pertencentes ao mesmo grupo empresarial; centro de atendimento 
não efetua a transferência imediata ao setor competente para atendimento de-
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finitivo da demanda, e, por último, vamos citar aí: centro de atendimento não 
informa o registro numérico no início do atendimento.

Então, nesse período de 1.º de dezembro de 2008 a 6 de maio de 2009, 
portanto antes da vigência do SAC, exatamente quando houve uma separação 
de águas no final do decreto, que teve início no dia 1.º de dezembro de 2008, 
e terminamos em 6 de maio de 2009.

Vejam aí as entidades. Não é o resumo das entidades, mas, sim, o resulta-
do da fiscalização total: nós abrimos 23 processos de descumprimento da obri-
gação que foram instaurados contra as prestadoras fiscalizadas.
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Bem, aí, de imediato, foi feito o planejamento para 2009, feito em cima 
exatamente do decreto. Então tivemos demandas para o STFC. Fizemos essas 
fiscalizações, e abrimos o ato de instauração e o número dos processos de des-
cumprimento da obrigação abertos para cada prestadora. Vejam que agora, fa-
zendo a fiscalização em nível nacional, nós juntamos tudo o que houve lá com 
a prestadora, desde um Estado lá do Norte até o Sul; os processos de descum-
primento de obrigação são bem mais robustos, muitos mais bem instruídos 
e abrangem um volume maior; consequentemente, as apelações, é evidente, 
também são proporcionais.
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O processo é apenado proporcionalmente ao número de usuários aten-
didos. Então, esses processos são muito robustos. Vejam as demandas para o 
serviço móvel pessoal, que também estão aí: nós fizemos para o SMP 2010 e 
2011 também essas fiscalizações centralizadas; abrimos esses processos, que es-
tão aí colocados em 2011. Com isso, nós mostramos os dados que aí estão à 
disposição, as fiscalizações que fizemos durante esses anos até o final do ano 
passado e os processos que abrimos contra as prestadoras por descumprimen-
to da obrigação.
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Agora vamos mostrar rapidamente os indicadores de reclamações da 
nossa central de atendimento, do nosso call center. Vamos iniciar com o ser-
viço de telefone fixo comutado. Vamos ver aqui que em 2008 nós tínhamos: 
o atendimento, que é o que nos interessa aqui no momento, era de 21% e 
em 2011; vejam como caiu: o atendimento às reclamações caiu para 5%, isso 
no telefone fixo comutado. Esse indicador está aí em gráfico de barras; todas 
essas coisas que não vem ao caso ver agora os senhores poderão examinar com 
calma. Os indicadores de SCM, comunicação multimídia, nós tínhamos em 
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2008, 14% e em 2011 os atendimentos caíram, as reclamações caíram para 
4%.

Pelo menos na nossa central, nessa área de atendimento nós tivemos me-
nos reclamações. No serviço móvel pessoal, nós tínhamos, lá em 2008, 19%, é 
a fatia vermelha aí, e depois, em 2011, temos 8%. Vamos mostrar o indicador 
da TVA, TV por assinatura; ela tinha, lá em 2008, 14% e baixou pouco em 
2011, pois ainda tínhamos 11%. Para melhor entendimento, vamos, especi-
ficamente aí, para reclamações contra não fornecimento da gravação. O não 
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fornecimento de gravação para todas as reclamações registradas do call center; 
vejam aí, quando entrou em vigor o Decreto do SAC, nós tínhamos 7.000 em 
2010; as operadoras realmente tiveram dificuldade, e aumentou o número de 
reclamações, porque nós constatamos que elas tiveram dificuldade de forne-
cer a gravação para os usuários; já em 2011 caiu bastante o número de recla-
mações; aí realmente verificamos que as prestadoras, ao contrário de 2010, em 
que elas dificilmente forneciam as gravações, passaram a fornecê-las; no ano 
passado melhorou, muito em função desse atendimento.
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Nós temos aí os gráficos por operadora: 2009, 2010 e 2011; a gente ve-
rificou que realmente todas as prestadoras de serviços caíram; elas realmente 
passaram a atender um pouco mais com relação às gravações.

Vamos colocar um quadro relativamente às reclamações no Rio Grande do 
Sul. Aqui no Estado nós tivemos, em 2011, 42.000 reclamações, em números 
redondos, da telefonia fixa; na móvel, 50.000; isso dá quase 100.000 reclama-
ções. Isso com a avaliação de atendimento lá pela nossa central de atendimen-
to. Também gostaria de mostrar que temos no escritório regional aqui em Porto 
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Alegre a Sala do Cidadão, onde recebemos também reclamações pessoalmente. 
Temos o Dili, que está aqui, que coordena a Sala do Cidadão; tivemos aí o aten-
dimento de 1.043 pessoas em 2011; essas reclamações estão resolvidas.

Na Sala do Cidadão, quando o atendimento é pessoal, no caso das pessoas 
que chegam lá com as reclamações, nós damos cinco dias para as operadoras e 
depois entramos em contato com todos os que chegam pessoalmente fazendo 
as suas reclamações na Sala do Cidadão; são contactados para verificar se real-
mente a operadora atendeu o seu reclamo.
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Acho que todos conhecem os principais motivos de reclamação. No ano 
de 2011, o serviço móvel pessoal continua tendo como os dois principais ofen-
sores a cobrança e os serviços adicionais, que são incluídos na conta sem a so-
licitação ou sem a autorização do usuário, enquanto na telefonia fixa, os moti-
vos maiores de reclamação são cobrança e reparo do telefone, respectivamente, 
com 38% para a cobrança e 15% para o reparo.

Falou-se muito em multas aplicadas; então, está aí a tabela que tiramos 
do sistema. Antes de vir para cá, a Anatel havia aplicado e arrecadado R$ 
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586.844.603,35; foram multas impostas pela Anatel, e arrecadadas; é dinheiro 
que veio para os cofres do governo, lamentavelmente do governo, lamentavel-
mente porque esse dinheiro deveria ser aplicado, de acordo com a lei, na área 
de telecomunicações; no entanto, a Anatel, por exemplo, obteve na ordem de 
R$ 6 bilhões de arrecadação, e apresentou um orçamento de menos de R$ 1 
bi, R$ 700 milhões; foram autorizados só R$ 400 milhões, que com o contin-
genciamento não chegaram a nem R$ 400 milhões; foram R$ 300 milhões e 
alguma coisa para atender o Brasil todo.
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Não obstante, com certeza, embora tenha arrecadado já quase R$ 600 milhões, 
nós multamos num valor total de R$ 7.211.504.234; essa é a quantidade de multas, 
que deve dar em torno de 7,8% do que foi aplicado. É bastante dinheiro; bastan-
te dinheiro eu tirei também aqui no Rio Grande do Sul: o nosso escritório aqui já 
aplicou R$ 228.872.853,00, quer dizer, nós já aplicamos R$ 228 milhões em mul-
tas aqui no Rio Grande do Sul às operadoras por descumprimento da obrigação.

Queria também esclarecer que temos à disposição de todos os usuários o 
IDA – Índice de Desempenho no Atendimento, e esse índice tem a finalida-
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de de incentivar as prestadoras a aperfeiçoarem o tratamento de reclamações, 
tornando-as mais eficazes nas relações, nas resoluções de problemas apontados 
pelos usuários do serviço. O IDA está compondo esse indicador, está compon-
do a avaliação do desempenho das operadoras.

Podemos abordar ainda aqui algo sobre a tão falada Resolução 574, 
por conta do que foi dito aqui várias vezes ser um absurdo a Anatel exigir 
só 20% da velocidade na Internet, o que não é verdade. O art.17 da Reso-
lução 574 diz que, durante o período de maior tráfego, a prestadora deve 
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garantir uma velocidade média de conexão, tanto no download como no 
upload, de no mínimo 60% da velocidade contratada de imediato durante 
os primeiros 12 meses; após 12 meses, ela já tem que garantir 70% e após 
24 meses 80%; então não é 20, é 60; 20 é o pico; são picos, mas na mé-
dia tem que garantir velocidade superior a 60%; é isso que fala a Resolu-
ção 574.

O tempo está se esgotando, e nós ainda podemos falar sobre os regula-
mentos que estão em análise na Anatel. Acho que meus colegas não falaram 
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não é? A unificação de regulamento relativo aos direitos dos usuários, a pro-
posta de regulamento de atendimento e cobrança e os regulamentos de fisca-
lização e de aplicação de sanção, que estão em análises para serem concluídos 
num período até de curto prazo; nós também gostaríamos de salientar que o 
conselho diretor da Anatel está dando publicidade. As transmissões das reu-
niões do Conselho podem ser acompanhadas pelos senhores; elas são aber-
tas em todos os escritórios regionais; pode ser na Sala do Cidadão; podem ser 
vistos os próprios sorteios das relatorias também, já que são feitos de maneira 
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aberta; as relatorias dos processos dos conselheiros; o fim do sigilo dos PADOs 
também, o que já está consagrado, não havendo mais sigilo dos PADOs, e co-
locados à disposição aí no twitter da Anatel, que nós poderemos acessar.

A Anatel pode ser acessada de todas as maneiras: este aí é o site; atra-
vés da nossa central de atendimento, 1331 ou 1332, que é adaptada aos 
deficientes auditivos, ou através da Internet; está aí no espaço do Cidadão, 
através da Internet; quem não tem Internet, pode chegar na Sala do Cida-
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dão, pessoalmente, por carta, por fax, enfim de todas as formas. Nós esta-
mos à disposição, e gostaríamos de permanecer aqui com os nossos colegas, 
para obter detalhes, inclusive, sobre a forma de atendimento e as fiscali-
zações, a forma como são feitas, sobre essas fiscalizações sistêmicas, que 
abordam realmente o geral, mas que vão além; são fiscalizações profundas 
feitas nos dados das operadoras de campo, o trabalho de campo dos nos-
sos fiscais.
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Para encerrar, eu gostaria de me colocar à disposição para falar duas ou três 
palavras sobre a radiação não ionizante. Parece que havia algumas solicitações 
com relação à radiação não ionizante, mas eu não sei se pode ser agora. Quer 
deixar para os debates? Sem problemas. Muito obrigado.

FARENA: Vamos ouvir então Ricardo Morishita.

Ricardo Morishita Wada

Obrigado, Duciran. Boa tarde a 
todos. Quero dizer da minha imen-
sa alegria de estar hoje aqui em Porto 
Alegre neste II simpósio, que de lon-
ge já tem se mostrado um centro de 
referência para todo o Brasil para dis-
cussões a respeito do direito do con-
sumidor e das telecomunicações.

Quero começar cumprimentando 
o nosso presidente de mesa, Dr. Duci-
ran, que ao longo de todos esses anos 
tem colaborado imensamente com a 
formação de toda uma política de de-
fesa do consumidor e das telecomuni-
cações. Meu caro Duciran, recordo-me 
de todas as participações importantíssi-
mas que você teve na escola nacional, 
ajudando todos os Procons, o sistema 
nacional, a pensar esse tema. É uma grande honra estar aqui em uma mesa pre-
sidida por você. Quero também aqui cumprimentar minha querida amiga Gisela 
Simona, que é uma extraordinária dirigente; hoje carrega a representação dos Pro-
cons do Brasil. A Gisela tem uma dignidade, uma força que nos encanta, nos une, 
nos ajuda a articular e a pensar essa política de defesa do consumidor. Parabéns, 
Gisela, pelo seu trabalho. Fico muito feliz de estar nesta mesa com você.

Quero também cumprimentar Dr. João Bettoni, da Anatel. Ele trouxe 
números realmente interessantes. Fiquei muito impactado com os valores de 
multas aplicadas pela Anatel, sete bilhões de reais, de uma arrecadação de R$ 
586 milhões. Acho realmente importante que o órgão regulador de teleco-
municações mostre os dentes, morda e faça o seu papel de regulador. Mas eu 
também queria aqui fazer uma reflexão, já que este é um simpósio que permi-
te toda essa reflexão. É interessante pensar quando o órgão regulador autua, 
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quando o órgão regulador multa e aplica sanções e comparar um pouquinho 
com o órgão de defesa do consumidor.

Mas vou segurar isso para a gente falar um pouquinho no final, nos desa-
fios; então eu quero voltar a este tema, que realmente me impactou, me evoca 
algumas reflexões.

Quero também aproveitar para fazer um cumprimento a todos os Procons 
aqui presentes, na figura do nosso querido Cristiano Aquino, que está aqui. 
Quero cumprimentar o Dr. Antônio Fonseca, que vejo aqui junto neste simpó-
sio, ele que é também um grande guardião da defesa do consumidor. Vejo que a 
Flávia Lefevre também está presente, pois quero externar a ela meus cumprimen-
tos. Bruno Miragem, vi a Letícia aqui; fazia muito tempo que não a via; a Letícia 
foi uma pessoa dentro da Anatel que nos ajudou muito nesse debate da estrutu-
ração do SAC. Então quero render aqui as minhas homenagens aos técnicos da 
Anatel, que nos ajudaram nesse processo, foram técnicos comprometidos, téc-
nicos que tinham um compromisso com a defesa do consumidor; esses técnicos 
que participaram dos processos foram importantes para essa atividade. Mas as 
minhas últimas palavras não poderiam deixar de ser de um profundo agradeci-
mento, externar minha profunda admiração pelo trabalho que o Alexandre Ga-
vronski vem desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul.

Meu caro Alexandre, é extraordinário o que está acontecendo aqui hoje. 
Meus parabéns pela liderança, pela capacidade, pela coragem de celebrar esse 
TAC e de dar ao Brasil um exemplo de como produzir políticas públicas. A 
gente percebe que nem sempre é importante entrar com ação; é importante ser 
combativo, mas é extraordinário quando a gente consegue ir além, quando a 
gente consegue reunir num simpósio como este dos Procons de todo o Estado 
do Rio Grande do Sul, juntos aqui, o mercado, as empresas, para debater com 
mais maturidade a defesa do consumidor.

Então, ficam aqui meus parabéns e que seja um grande exemplo para todo 
o país.

Este simpósio de telecomunicações já é referência para o país. Acho que 
o Brasil tem que vir aqui para o Rio Grande do Sul para participar dos seus 
debates, para tirar uma agenda de política de defesa do consumidor de teleco-
municações. Então ficam aqui os meus cumprimentos a toda a instituição do 
Ministério Público Federal.

Não existiria defesa do consumidor se não fosse o Ministério Público. 
O Judiciário foi importante, os Procons são importantes, mas o papel que o 
Ministério Público desempenhou nesses 21 anos de defesa do consumidor foi 
extraordinário.

Vejo também aqui a Alessandra, representando a Dra. Juliana. A Juliana 
lamentou muito, ficou muito sentida; tenho certeza que ela gostaria de estar 
aqui. Falei com ela hoje, e está num ritmo muito forte. Ontem foi a divul-
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gação do site de recall; a Alessandra já deve ter justificado, mas eu digo tam-
bém que Juliana queria estar do teu lado para transmitir os cumprimentos, 
viu Alexandre.

Bem, para a tarde de hoje eu preparei algo, mas a Gisela esgotou o tema, 
esgotou de uma maneira muito concatenada, muito precisa, muito técnica, 
mas eu tinha preparado para a gente comentar aqui os quatro pontos; recebi 
um briefing muito bem detalhado, técnico, do Alexandre com dois meses de 
antecedência, mas detalhando cada ponto e a gente vê o carinho e o cuidado 
que ele teve em trabalhar.

Então, na verdade, basicamente, são quatro eixos para a gente trabalhar 
hoje aqui que eu quero compartilhar com todos vocês da tarde de hoje.

Um eixo falando um pouco dos conceitos, do histórico, a parte do conteú-
do e a parte mais gostosa, que mais me interessa, são os desafios: como é que a 
gente pensa, o que existe hoje, o que nós temos de desafios hoje e como é que 
a gente pode pensar o amanhã?

O conceito, não quero cansar vocês, porque a Gisela colocou muito bem: 
o decreto do SAC nasceu de uma necessidade; se a gente olhar historicamente, 
acho que a necessidade, todos nós vivenciamos, é algo muito simples.

Ele nasceu de uma seguinte constatação resultante, acho, do processo de 
privatização, que ampliou o acesso; com isso, um fato ocorreu: o consumidor 
aos poucos foi perdendo o lugar, o espaço que ele tinha, para dialogar, para le-
var suas reclamações aos fornecedores.

Na hora em que o consumidor perde esse espaço é quase como se esse es-
paço tivesse sido transferido para os órgãos de defesa do consumidor. Foi essa 
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anomalia que transformou os Procons do Brasil em serviço de atendimento ao 
consumidor das empresas, que fez com que a gente tivesse que olhar para esse 
processo e tivesse que pensar numa política para combater essa transferência.

Na verdade, era essa transferência do atendimento que nos preocupava. A 
gente olhava para os números do SINDEC e via que mais de 50% das recla-
mações eram relacionadas ao atendimento. A gente via também que boa parte 
dessas reclamações, quase 80%, eram solucionadas imediatamente, e a gente 
percebia que muitas vezes era solucionada no primeiro atendimento, e aí veio 
uma conclusão: o consumidor não está reclamando apenas de problemas espe-
cíficos; ele está reclamando porque não consegue reclamar.

Porque muitas vezes ele faz reclamação no órgão e tem o atendimento rá-
pido, tem o resultado por parte da empresa; então, faltava, na verdade, o me-
canismo de recepção. Aí, o que foi feito? Foi construída uma proposta; aqui 
acho que foi uma metodologia que o sistema nacional abraçou muito bem; ela 
foi construída a partir do sistema nacional.

Uma vez elaborada essa proposta, aí sim ela foi a público para que se ouvis-
sem todos os segmentos; é o que foi feito. Foram realizadas quatro audiências 
públicas, uma consulta pública, foram mais de 200 contribuições significativas, 
onde o sistema pôde sentar novamente e deliberar sobre a norma.

Acho que os objetivos são esses, mas eu fiz um quadro que me parece mui-
to significativo; ele é muito simples, mas acho que quando a gente olha para o 
SAC, a gente tem um único objetivo: fazer com que o consumidor, por meio 
desse SAC, consiga dialogar com o fornecedor. Eu acho que essa é a principal 
ideia.
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Os Procons têm tantas atividades, têm programa de educação, programa 
de saúde para implementar, que essas questões mais do dia a dia, mais pedes-
tres deveriam ser resolvidas diretamente pelas empresas, e o decreto do SAC 
visa a incentivar essa medida.

O que é interessante, e acho que aí vem uma vocação, viu, Cristiano, de 
muitos dos Procons municipais. É que às vezes nos sistemas de telecomunica-
ções os centros de discussões ficam muito distantes do Procon municipal. En-
tão ele sofre todos os efeitos, mas para ele fazer o debate, ele tem que vir aqui 
no estadual, ele tem que vir, por um órgão federal, ele tem outros canais que às 
vezes ficam mais difíceis; agora, na medida em que ele também fica mais lon-
ge, essa descentralização, essa capilaridade, também ajuda na construção das 
políticas macro de defesa do consumidor.

Trocando em miúdos, nunca a participação dos Procons municipais foi 
tão importante como na implementação desse decreto. Porque é da participa-
ção dos Procons municipais, da materialização das irregularidades, que ele fica 
mais próximo do consumidor; ele conhece o consumidor, na hora que ele cap-
tura, na hora que ele aprende; na hora que ele produz prova desse atendimento 
em todo do Brasil, cria uma robustez nas discussões sobre a violação do códi-
go, a violação do decreto, de outra natureza.

Daí essa ideia do Alexandre de instrumentalizar os mecanismos de produ-
ção de prova e fazer com que esses mecanismos cheguem a cada um dos órgãos 
de defesa do consumidor e ao próprio consumidor ser extraordinária, porque 
você está pavimentando um caminho democrático de representação da socie-
dade; aí as regras são para valer; se muitas vezes R$ 7 bilhões não são suficien-
tes para demover ou para criar os incentivos para que o fornecedor mude a sua 
conduta, de outro lado eu tenho certeza que a participação de cada um dos 
Procons e dos consumidores nesse processo cria uma percepção que vai direto 
na imagem da empresa, que vai direto na própria formação da empresa, que é 
capaz de promover essa transformação.

Voltando um pouquinho, eu fiz um gráfico do histórico que nós tivemos 
no decreto do SAC, para vocês verem lá no ano de 2008 como é que ele foi 
construído; ele começa com uma audiência pública, vai para consulta pública, 
vai para audiência pública, com os reguladores, com os fornecedores, e o pre-
sidente assina o decreto; a assinatura do decreto até a entrada em vigência tem 
um prazo, viu, Dr. João; esse prazo foi o período em que todos se prepararam 
para que, quando começasse, começasse para valer e começasse certo; depois 
disso nós tivemos ainda a edição de mais uma portaria, para reforçar, fora o 
envolvimento dos órgãos estaduais nessa ação.

Eu me lembro, viu Gisela, que naquela época, quando a gente fez o balan-
ço de seis meses do decreto do SAC, a gente tinha um número que era como 
se cada Procon estadual, cada Procon no Brasil tivesse feito, pelo menos, cin-
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co fiscalizações ao longo de cada um desses meses por dia, cinco fiscalizações 
por dia, tamanho era o volume das autuações que nós tivemos nesse período.

E eu me lembro que em termos de valores, claro que nós estamos sempre 
vinculados ao teto do Código de Defesa do Consumidor, e aí a gente tem um 
limite mais baixo, mas a gente chegou a um valor de 16 milhões de aplicação 
de sanções em seis meses de decreto do SAC.

E isso mostra não apenas que o tema era importante, mas mostra também 
a reação que o sistema teve diante desse desafio.

Se nós olharmos de outro lado, qual é o conteúdo desse decreto, eu quero 
resumir aqui, porque a Gisela já detalhou bastante e muito bem: a gente pode 
dividir em cinco regras; acima de tudo está o decreto, que existe para garantir 
o acesso do consumidor ao sistema de telefonia, ao sistema de atendimento.

A primeira regra: se eu pudesse usar uma linguagem coloquial, diria que 
é a proibição do esconde-esconde; esse é o primeiro direito do consumidor 
quando pega o telefone de um serviço regulado e precisa falar com a empresa; 
ela está proibida de brincar de esconde-esconde com o consumidor, que preci-
sa direta e imediatamente falar com a atendente; é tão simples isso! Quando a 
gente olha para essa regra, a gente diz: puxa vida, será que isso daqui é uma ja-
buticaba? Será que isso só existe no Brasil? Será que falar com atendente é uma 
coisa só do Brasil? Não, não é, vários países participaram ou foram objeto de 
estudos para a implementação dessa regra.

Falar com a atendente não é específico do Brasil; tem regras no sistema 
americano que dizem que o consumidor tem direito, por exemplo, na regula-
mentação de acesso ao crédito; você tem ali uma regra que diz: tem que falar.
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Então, não é uma jabuticaba, não é uma coisa que foi tirada só do Brasil; 
isso vale para vários países do mundo, inclusive para os EUA, só para dar um 
exemplo.

A segunda regra é que não apenas é proibido brincar de esconde-esconde, 
aliás uma brincadeira de mau gosto: é ilegal, é abusivo, viola decretos do CDC, 
mas também essa informação de acesso para o consumidor, ele precisa nas pu-
blicidades, nos contratos, na oferta dos serviços que são realizados, ter também 
a informação correta do acesso.

Eu me lembro que havia uma polêmica antes: ainda era muito comum a 
empresa dizer: mas eu não vou colocar o número, porque vai estourar o núme-
ro de acesso; não, isso não é leal, não faz parte do processo.

Uma das obrigações que você tem antes de colocar o produto ou serviço no 
mercado é a garantia de um devido atendimento para o consumidor, e ele passa 
pela informação; não é tirando a informação que você vai resolver o problema, 
não é varrendo a sujeira para debaixo do tapete que você resolve; é o contrário.

Você tem que garantir o acesso, tem que garantir o atendimento; é bom 
para você, bom para o consumidor, é bom para a sociedade. Então, a infor-
mação é fundamental. Hoje a gente já percebe uma certa normalidade nesse 
contexto; acho que a maioria dos serviços têm a informação ali no telefone de 
acesso, mas, vira e mexe, some do site, ou ele é realocado para um outro local, 
e de novo o consumidor tem dificuldades para esse acesso.

Isso é muito ruim, porque gera uma sensação de insegurança muito gran-
de, mas esse é um ponto com que o decreto se preocupou. O outro ponto é o 
24 horas durante os 7 dias; se você vende durante 24 horas durante 7 dias, é 
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natural que você atenda o consumidor por 24 horas por dia durante os 7 dias 
da semana; é uma regra de paridade.

E é evidente que, no caso de pacotes, nós já sabemos que na telefonia há 
uma restrição; no caso do setor bancário, o sistema financeiro tem uma restri-
ção, mas o ideal é que o consumidor tenha acesso único e que esse acesso seja 
facilitado para ele.

Então, a primeira regra é a de acesso; é proibido brincar de esconde-escon-
de com o consumidor.

Quando a gente olha para o segundo tipo de regra, que são as regras de 
qualidade, eu fiquei triste em ouvir da Gisela que isso retrocedeu; por exem-
plo, no caso da Vivo, ficou claro isso; a Vivo tinha e depois ela retrocedeu; es-
ses retrocessos são terríveis.

Acho que marca negativamente o consumidor, mas mostra, sobretudo, 
algo muito mais sério: violar o decreto do SAC não é violar uma regra apenas, 
não é violar o Código de Defesa do Consumidor, mas é violar o próprio con-
junto de direitos da sociedade; então, quando você tem um retrocesso, é algo 
muito mais forte.

E de novo a história do retrocesso; ela não pode ser vista como um jogo de 
gato e rato; então eu fiscalizo, o órgão público fiscaliza, eu melhoro; ele deixa 
de fiscalizar, eu pioro.

Hoje em dia, com sistemas informatizados, essas informações podem ser re-
gistradas e podem perfeitamente compor um balanço, e seguramente vão exigir 
uma consequência maior por parte da empresa em realizar essa atividade.
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Permitam-me um exemplo, já que é para ser propositivo: essas medidas 
não precisam ser apenas judiciais; elas não precisam apenas depender do Mi-
nistério Público; os dados do SINDEC, os dados de atendimento, os dados 
das reclamações dos consumidores podem compor mecanismos de comunica-
ção com a sociedade muito fortes; um Procon municipal pode fazer um balan-
ço do atendimento das empresas.

Ele pode verificar quais são as empresas que melhoraram, quais aquelas 
que retrocederam; ele pode facilitar a informação para o consumidor. Muitas 
vezes o consumidor, na sociedade da informação como a nossa, tem milhares, 
milhões de informações; às vezes ele não percebe o que aconteceu quando o 
Procon faz um balanço e diz: olha só, na área de atendimento ao consumidor, 
nós tivemos dois ou três retrocessos; ele joga luz e esta luz permite que a socie-
dade, primeiro ela, é saneante, um ótimo desinfetante; ela mostra exatamente 
como as coisas estão ocorrendo. Isso vai permitir que os consumidores tomem 
com mais liberdade as suas decisões. Acho muito importante.

E aí, Cristiano, não é apenas o órgão regulador, não é apenas o Ministério 
Público. A gente percebe na experiência que nós tivemos, não é, Gisela, com 
o barômetro, com a divulgação dos barômetros, que é um mecanismo que 
está ao alcance de cada Procon. Ele pode fazer por município, pode fazer por 
região, e esse barômetro, mostrando como é o atendimento às reclamações, 
onde está o retrocesso, quem é que voltou atrás, quem está retrocedendo, ser-
ve como um ótimo parâmetro, e aí, sim, acho que a fala da Gisela foi perfeita 
nisso: é devolver para a sociedade, para que a sociedade avalie quem responde 
por quê, quem tem a responsabilidade de agir e atender o consumidor.

Nas regras de qualidade, teve uma regra que veio da autorregulação ale-
mã que eu achei extraordinária; ela diz que o sistema informatizado, claro, vai 
atender as necessidades da empresa, mas o sistema informatizado existe tam-
bém para proteger o cidadão.

A relação aí não é o cidadão que sai correndo para cumprir com o roteiro 
ou com procedimento eletrônico, mas é ele o beneficiário desse sistema; tem que 
haver uma mudança nos procedimentos para atender o consumidor. Então, uma 
questão que havia lá atrás, muito complicada, era a do empurra-empurra; se o 
esconde-esconde é proibido, o empurra-empurra também é: não, não é comigo, 
é com outro, com outro, com outro; ele vai passando o consumidor de ligação 
para ligação; a mudança do procedimento tem que ser estrutural.

O sistema tem que ser feito para atender rápida, imediata e diretamente os 
consumidores. O sistema tem que ser mudado; ele tem que ser transformado 
para contemplar o consumidor.

Vocês se lembram que o consumidor reclamava muito, e ainda hoje acon-
tece isso. É lamentável. Acho que houve melhoras, mas hoje é muito comum 
você fazer uma reclamação e que seja feita numa única transferência; é transfe-
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rido para um atendente, e o sistema, que deveria ter sido modificado, alterado 
ou deveria estar preparado para ter o seu histórico e evitar que você tenha que 
repetir novamente o seu atendimento, ele não tem cumprido com essa função.

A gente tem observado ainda – acho que a Gisela colocou isso em todas 
as telas em que ela fez o balanço – que o consumidor é obrigado a contar a sua 
história 2, 3, 4, tantas vezes quantos forem os atendimentos que ele realizar.

O sistema deveria estar preparado para evitar isso, para a eficiência da pró-
pria empresa e não apenas do consumidor. O consumidor teve melhoras, acho 
que o decreto melhorou, avançou, mas hoje ele coleciona protocolos como 
quando ele colecionava figurinhas; ele a abre, ele tem uma caixa de protocolos 
e para cada número, para cada protocolo desses, não tenho dúvida, ele pegou 
o telefone e teve que contar toda a história, contou 1 vez, contou 2, 3, 4, 5, 
6, e eu fico me perguntando uma única coisa; eu tenho 10 minutos aqui, e eu 
quero cumprir meu tempo, eu quero voltar a esse ponto; quando eu falar na 
efetividade, vou falar no número que o Dr. João trouxe para a gente.

Ainda com relação ao conteúdo, há um mecanismo importante, que é o 
controle social; aí a ideia de tutela, de autotutela do cidadão, é o direito que 
ele tem de pedir, não só o recibo, mas ele tem a cópia do histórico, das provi-
dências, a cópia de tudo, a gravação e o pedido de cancelamento. Eu lembro 
que nós editamos uma portaria, na época o ministro editou uma portaria, para 
dizer uma única coisa, para reconhecer o que já está no Código de Defesa do 
Consumidor: a empresa tem o ônus de fazer a gravação. Está claro isso; nin-
guém tem dúvida; está regulamentado.

Se ela não apresenta a gravação, dois sãos os efeitos: o primeiro efeito é a 
irregularidade, a prática abusiva de não ter entregue; a prática abusiva vai su-
jeitar a empresa ao pagamento de uma multa, mas não vai mudar a vida do 
consumidor.

O que vai mudar a vida do consumidor é o segundo elemento: se a empre-
sa tem o ônus de produzir a prova e não o faz, ela tem que suportar esse ônus; 
então, a consequência, conforme está na portaria, atesta, reconhece que a de-
claração do consumidor tem força suficiente para ser considerada verossímil; 
ela tem verossimilhança; há uma presunção então das alegações e da afirmação 
do consumidor.

É essa a ferramenta que no dia a dia vai nos ajudar: o consumidor liga, pede 
a gravação para a empresa e ela não dá; ele diz: eu fui cobrado indevidamente, 
o valor está incorreto, eu cancelei, estou sendo cobrado, a atendente me jurou 
de pé junto que estava tudo resolvido, mas a conta voltou no mês seguinte; eu 
quero uma cópia da gravação.

Ele não apresenta? A não apresentação, além das irregularidades de práti-
cas abusivas, é possível você autuar; para a vida do consumidor quem vai re-
solver é o Procon, que no registro do atendimento vai deixar absolutamente 
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claro qual é a aplicação da portaria, dizendo que, como não foi apresentado, 
presume-se verossimilhança nas alegações do consumidor; o ônus probatório é 
da empresa; se ela não fez, ela que suporte a não entrega da gravação.

Essa ferramenta é fundamental para o dia a dia, para a vida do consumi-
dor, que é o que vai permitir ali, não apenas o recebimento dos valores, mas no 
caso até, se ele já pagou, o recebimento da diferença em dobro.

Ainda olhando aqui, agora mais rapidamente, eu queria falar das regras 
de resolução, dos prazos que há para apresentação das soluções; são cinco dias 
úteis para o consumidor; é um dado importante, nas regras de cancelamento, 
esse direito que o consumidor tem, que é uma proteção da liberdade dele, de 
ele poder cancelar, de ele poder fazer escolha; nós sabemos que o mercado se 
organizou para oferecer às empresas células de retenção; acho que é legítimo; 
há liberdade para elas realizarem essas células, mas é importante saber do limi-
te que essas células devem ter.

Elas só podem acontecer se em primeiro lugar foi garantido o direito do 
consumidor a realizar o cancelamento, porque quando o consumidor toma a 
decisão de cancelamento, é um exercício de liberdade; em hipótese nenhuma, 
essa liberdade pode ser cerceada; essa liberdade afeta a vida do consumidor, 
afeta também o mercado e ela é ruim, é uma regra ruim para toda a sociedade.

Eu queria falar um pouco dos nossos desafios. Dentro desses desafios, eu que-
ria dar um enfoque para a questão da efetividade, e aqui, voltando à fala do Dr. 
João, eu acho ótimo que a Anatel faça seu papel, aplique as sanções – R$ 7 bilhões 
–, recolha R$ 586 milhões em multas, eu acho muito bom. Ela tem dentes, têm 
que mostrar, e a regulação tem que ser séria, mas eu tenho uma reflexão a fazer.
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Acho importante aplicar as sanções, mas quando chegam a tal montante, 
a minha pergunta, Dr. João: será que a Anatel age bem aplicando as sanções, já 
que, apesar de tudo o que ela tem feito, as condutas que lesam as pessoas con-
tinuam a ocorrer.

Se ela tem um poder que é único, por que isso não é dado aos órgãos de 
defesa do consumidor? Ela tem o poder de estabelecer as regras regulatórias, 
e é um poder tão forte, que ele vai no coração de todas as empresas, porque é 
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um poder de regular, é um poder de estabelecer a gestão de todos os contratos, 
é quem permite que as empresas atuem ou não no mercado.

Se ela tem esse poder, que é o maior poder, que é o poder da concessão, 
que é o poder de interferir no funcionamento, na existência e na prestação de 
serviço dessas empresas, esse poder está atrelado ao poder regulatório, ao po-
der de disciplinar as regras, e se ela tem a capacidade de aplicar R$ 7 bilhões 
em multas, eu fico me perguntando: quais dessas condutas que ela deve ter pu-
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nido, inclusive de forma repetitiva, reiterada, foram transformadas em regras 
regulatórias que proibiriam as empresas de atuarem e continuarem lesando os 
consumidores?

Porque esse é o maior poder no processo regulatório: estabelecer as regras, 
estabelecer a tutela e a proteção dos consumidores, porque desses R$ 7 bilhões 
não vai um tostão para o bolso dos consumidores, que tenho certeza que de-
vem ter pago pelo menos 100 vezes esse valor nas lesões que cada um sofreu. O 
processo regulatório é extraordinário; ele guarda um poder imenso, e eu vejo 
na Anatel um amadurecimento desse processo regulatório.

Eu olho com esperança. O primeiro passo foi dado. Vários passos impor-
tantes foram estabelecidos. Por exemplo, o precedente do Rio Grande do Sul 
de tornar o PADO transparente, aberto, foi extraordinário. Ganha a socieda-
de brasileira. Foi um desinfetante extraordinário contra todos os males que 
nós padecemos. Foi ótimo. Agora o segundo passo foi dado: foram aplicadas 
as sanções. O terceiro passo, que acho legítimo e que toda a sociedade aguarda 
do órgão regulador, é que ele também estabeleça medidas preventivas, medi-
das regulatórias e que permita que os consumidores vivam melhor, vivam em 
harmonia nesse processo.

Outro exemplo dado aqui foi o da banda larga, e eu me faço uma pergun-
ta: é verdade, nós discutimos 10%; hoje o Dr. João me deu a boa notícia: nós 
estamos com 60%, mas eu tenho uma pergunta: por que que o consumidor 
não pode pagar aquilo que ele usa? Por que não pode ser uma medida em que 
o valor da parcela corresponde àquilo que foi efetivamente entregue? Ora, se 
você não pode entregar 10 megas, não pode entregar 100, 50, 60, cobre por 
aquilo que você entregar, e se você não cumprir o mínimo, existe uma irregu-
laridade. Então, são medidas como essa que me parecem importantes.

O segundo ponto, o alcance, acho mais sério. Acho que aqui é um outro 
problema. O decreto está vinculado aos serviços públicos federais, às conces-
sões de serviços públicos federais, mas talvez seja em boa hora se pensar na am-
pliação dele para outras atividades. Talvez possa ser por norma regulatória, tal-
vez possa ser por autorregulação, mas seguramente isso é um desafio.

E o terceiro ponto são os modelos, os modelos que nós temos para pensar 
esse sistema de atendimento.

E eu quero fazer um último comentário aqui, em homenagem ao Santini, 
que gosta de educação, que gosta de programa de educação. Quero trazer meu 
último ponto. Entrei em contato com a ABRAREC, que fez uma pesquisa no 
ano passado, e pedi dados do setor de SAC de atendimento ao consumidor, um 
setor importante que tem aí movimentado 29 bilhões ao ano, emprega 1,38 mi-
lhão de pessoas; não é pouca gente; ele passa a ser um play importante; na hora 
em que a gente regula SAC, a gente está mexendo com emprego, está mexendo 
com boa parte da economia; isso é bom porque é o local do consumidor; é ele 
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quem gera essa economia, é ele quem gera a renda para que essa economia ocor-
ra, mas eu tenho um dado interessante para mostrar a vocês. Este gráfico mostra 
a evolução da quantidade de pessoas que passará a trabalhar no setor. Curiosa-
mente, depois do decreto do SAC, aumentou; você vê que no início ele ficava na 
faixa de 700-1000 e hoje está numa faixa entre 1 milhão a 1 milhão e meio de 
pessoas; mostra como é que era o déficit de atendimento o consumidor; como é 
que você atendia os consumidores apenas com aquele número de pessoas, e ba-
sicamente esta proporção não eram pessoas que estavam atendendo ao consumi-
dor; eram pessoas que estavam vendendo produtos; isso vai mostrando quais são 
os geps do processo. Olha o perfil dos operadores, aqueles que atendem na mé-
dia; a pesquisa é do ano passado, mas ele é novo, 24 anos; 24 anos é uma pessoa 
nova, é o primeiro emprego dele, basicamente é o primeiro emprego, 84% são 
mulheres, são mulheres que estão fazendo esse atendimento, 31% têm o segun-
do grau, 68% têm o grau superior, e o salário médio que eles recebem são R$ 
691,00, mais o benefício; achei que era uma boa notícia.

Deixa eu mostrar o outro dado, que também é interessante; são os degraus 
desse processo: o operador é o primeiro, de entrada; é o que está ali, novo, pri-
meiro emprego, e primeiro emprego significa que naturalmente vai ter alta 
rotatividade; ele não vai ficar muito tempo; se ele não vai ficar muito tempo, 
aqui há um ponto fundamental: além do treinamento, que vai ser importante, 
e o treinamento tem que ocorrer antes de ele entrar, e não quando ele senta à 
mesa; quando ele aprender, ele sai; aliás, e o duro é que enquanto ele aprende 
todas as cobaias somos nós, consumidores; esse é um preço que a gente paga 
pelo processo, mas o ponto é: se ele sai, ele significa alta rotatividade, o que vai 
determinar se o atendimento é bom ou mau; são os roteiros, são os procedi-
mentos que existem para o atendimento ao consumidor, e esse roteiro é com-
plexo, não é simples; pode ter vários problemas, mas o roteiro é decisivo, e o 
roteiro, por ser um procedimento massificado, é verificável.

Se você pedir a árvore de atendimento dessas empresas, você tem exata-
mente qual é o padrão de atendimento delas.

Se você pega uma árvore de atendimento e verifica qual é o padrão num ato 
fiscalizatório, você está resolvendo a vida de milhões de consumidores por ata-
cado; se esse procedimento está contemplado numa norma regulatória que seja 
inteligente, também não acho que seja fácil constituir, mas aí a gente está falan-
do num tipo de intervenção de outra natureza: são milhões de consumidores.

A segunda entrada é o monitor. Com eles melhora um pouquinho a ida-
de; a escolaridade dele é o 2.º grau; o restante vai ter curso superior e o salário 
dele dobra; esse é o segundo; ele fica ali tentando segurar as pontas. O terceiro 
é o supervisor; ele também fica um pouco mais velho: vai para 31 anos; aqui só 
17% têm o segundo grau; então vai diminuindo o segundo grau, vai aumen-
tando o grau superior; ele entra numa faixa de remuneração de R$ 1.600,00.
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Depois vem um coordenador na estrutura, de 33 anos; ele diminui um 
pouquinho, indo para 10% aqueles que têm o segundo grau; é média, viu, Fi-
del. Não tem jeito: média pé no forno, cabeça na geladeira; média é isso, mas é 
uma média que retrata um pouco. E agora a gente vê o cara que cuida de tudo 
isso, que é o gerentão, porque essas coisas funcionam é pelo gerente. São os ca-
ras que põem isso para andar. Aí a gente vê o gerente chegando, com 37 anos. 
Todos eles têm o segundo grau e a maioria tem o curso superior e pós-gradua-
ção. Vai para um salário de R$ 4.779,00.
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A vida é dura. Não tem almoço grátis. Esse é exatamente o preço que 
nós consumidores pagamos, e esse é o atendimento que nós temos. Pode ser 
melhor, pode ser muito melhor, e aqui vem meu alerta em homenagem ao 
Santini: o governo federal fez uma desoneração agora para quem investir em 
cursos de formação de pessoas, em RH, claro. Faz sentido que você treine 
essas pessoas, faz sentido que você possa capacitar essas pessoas e melhorar 
a vida delas.
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Letícia, qual foi o efeito do mercado na hora em que o governo disse: vou 
promover a desoneração tributária para que você possa investir mais em edu-
cação? Qual foi o efeito no mercado?

As empresas estão perguntando para o serviço de atendimento ao consu-
midor quanto elas vão ter de desconto na prestação desse serviço.

A vida é dura. Não tem almoço grátis. Essas são as questões matriciais de um 
serviço de atendimento ao consumidor. Se não houver regulação, se não houver 
uma intervenção da sociedade e a sociedade juntos, todos juntos, trabalharem para 
esse processo, vai ser difícil a gente imaginar uma melhora, um avanço nesse setor.

Acho que é importante ter uma mudança de estrutura, de arquitetura des-
se processo, um processo de transformação. As políticas públicas são consti-
tuídas por todos. Acho que aqui nasce um novo modelo, e acho que a grande 
pergunta é: o que é que nós queremos para o futuro?

Ontem eu estava dando uma palestra na Defensoria Pública e me lembrei 
de uma fala de Sartre. Quando ele fez aquela crítica, teoria crítica ou modelo 
científico, em 1962 ou 1961, ele dizia: quando você compartilha com a socie-
dade uma perspectiva de futuro, é extraordinário, porque cada indivíduo da 
sociedade passa a introjetar aquilo dentro do seu coração e faz com que esses 
atos do dia a dia sejam transformados até que aquele futuro chegue. E a nossa 
pergunta é: que futuro nós queremos para a defesa do consumidor, para o ser-
viço de atendimento ao consumidor e para as relações de consumo? Acho que 
esse é o grande debate que nós temos todos os dias, a cada atendimento, seja 
na área pública, seja na privada, que marca o desafio da sociedade brasileira.

Por último, um registro de natureza pessoal. Alexandre, eu agradeço mui-
to e quero tornar público aqui: os honorários que me foram atribuídos, eu 
quero dedicar ao Procon, para que o Procon faça o que bem entender, com li-
vros, etc., para todos os Procons do Estado. Muito obrigado.
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Painel 6

Direito ao atendimento 
pessoal dos consumidores em 

telecomunicações

Da esquerda para a direita: Alexandre Amaral Gavronski, Jurandi Borges, 
Osmar Veronese e Ricardo de Oliveira Silva

Coordenador:
Jurandi Borges Pinheiro (Juiz Federal. Titular da 4.ª Vara Federal de 
Porto Alegre, responsável pela homologação do TAC da capital)

Debatedor:
Osmar Veronese (Procurador da República)

Expositores:
Alexandre Amaral Gavronski (Procurador da República)
Ricardo de Oliveira Silva (Advogado da OI/Brasil Telecom)
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SANTINI: Para ser breve e aproveitar o tempo da melhor forma possível, 
vou chamar o nosso presidente de mesa, o Dr. Jurandi Borges Pinheiro, 

que é o nosso Juiz Federal Coordenador do Sistema de Conciliação da Justi-
ça Federal no Rio Grande do Sul e o juiz responsável pela homologação, de 
grande sabedoria. Para ser nosso debatedor, estou chamando o Dr. Osmar 
Veronese. Osmar Veronese é Procurador da República e Professor de Direito 
Constitucional da URI e da IAESA. Chamo também o Dr. Alexandre Amaral 
Gavronski, por gentileza, nosso grande responsável, nosso Procurador da Re-
pública que fez acontecer, que é muito importante e grande gestor nesta área. 
Professor da Escola Superior do Ministério Público da União, subscreveu o 
TAC, sobre atendimento pessoal tomado da Oi/BrasilTelecom, pelo Ministé-
rio Público Federal, autor do livro Técnicas Extraprocessuais de Tutela Coletiva, 
que está à disposição dos senhores e das senhoras aqui, obra de grande interes-
se, onde sustenta toda essa proposta que hoje estamos executando como exem-
plo. Para complementar esse quarteto, o Dr. Ricardo de Oliveira Silva, advo-
gado da Oi/BrasilTelecom, Professor da Fundação do Ministério Público do 
Rio Grande do Sul, que subscreveu o TAC sobre atendimento pessoal tomado 
da Oi/Brasil Telecom, pelo Ministério Público Federal.

Antes de passar a palavra ao nosso presidente, Dr. Jurandi, nós vamos fa-
zer uma pequena homenagem, de 2 ou 3 minutos. Chamamos aqui o nosso 
representante André Machado, da Oi/BrasilTelecom, que vai usar o microfone 
para rapidamente fazer um agradecimento e uma homenagem pública. André, 
por gentileza.

ANDRÉ: Oi, gente, bem rápido. Só para dizer que a Oi apoia esse tipo de 
evento e entende que ele traz um grande processo de melhoria para toda a so-
ciedade, e a gente quer aproveitar este momento.

Neste processo, neste tipo de evento que faz alusão ao Dia do Consumi-
dor, para agradecer a todos os Procons que têm nos recebido, que têm dado 
apoio, que têm nos dado retorno de demanda e que possibilitam que a Oi con-
siga trabalhar no processo de melhoria contínua. A gente quer fazer uma entre-
ga para o Procon estadual, na pessoa do Dr. Cristiano. É uma simbologia para 
agradecer a todos os Procons municipais aqui do Rio Grande do Sul, que têm 
apoiado muito a gente e que têm apoiado muito esse processo de melhoria da 
sociedade através dos feedbacks que têm nos dado. Só aguardamos o Dr. Cris-
tiano para conseguir fazer a entrega para ele.

Há alguém do Procon do Rio Grande do Sul aqui que poderia receber a 
homenagem em nome do Dr. Cristiano? Depois, na questão de fotos, a gen-
te complementa. É para ganhar tempo. Não há ninguém do Procon RS aqui? 
Então vamos fazer o seguinte: depois a gente faz os registros formais. De qual-
quer forma, fica aqui registrada a homenagem. O Dr. Cristiano está chegan-
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do. Por gentileza, vamos registrar aqui, por-
que este é um momento especial. Merecido, 
Dr. Cristiano. Você representou muito bem. 
Imediatamente passamos a palavra ao nosso 
presidente de mesa, nosso Juiz Federal Dr. 
Jurandi Borges Pinheiro.

JURANDI: Boa tarde. Eu gostaria ini-
cialmente de agradecer o convite para pre-
sidir a mesa deste painel, num evento tão 
importante. Quero também parabenizar os 
organizadores do evento, que, conforme no-
tícias que já tive, está sendo um sucesso. E já 
passo a palavra ao nosso primeiro expositor, 
Dr. Alexandre.

Alexandre Amaral Gavronski

Primeiramente, quero manifestar mi-
nha grande satisfação de estar aqui conver-
sando com vocês sobre o nosso TAC*. Este 
painel foi propositadamente deixado para o 
final, para que nós, ao expormos para vocês 
o conteúdo desse TAC, o que ele significa 
em termos de avanço na defesa do consumi-
dor, possamos efetivamente mobilizá-los to-
dos. Para assegurar a efetividade desse TAC 
é importante que se tenha presente a ideia 
de que é uma vitória muito significativa, 
mas que precisa ser efetivada. O TAC é um 
compromisso da empresa e nós realmente 
acreditamos que ela venha a cumprir, mas 
infelizmente a possibilidade de descumpri-
mento existe, ainda que seja bem diminu-
ta. Acredito que o Dr. Ricardo e a Dra. Elen 

* Referência ao Termo de Ajustamento de Conduta tomado da Oi-BrasilTelecom pelo 
Ministério Público Federal da Oi/BrasilTelecom sobre o atendimento pessoal dispo-
nibilizado pela prestadora aos respectivos consumidores e cujas cópias encontram-se 
disponibilizadas nos anexos desta publicação. 
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vão aqui reafirmar que é inexistente, mas precisamos estar todos atentos. É 
fundamental que tenhamos esse compromisso.

Em segundo lugar, quero dizer da minha grande satisfação também de es-
tar a esta mesa com os principais responsáveis por este momento. Eu, de fato, 
articulei, conduzi a negociação no que nós chamamos de TAC da capital, o 
primeiro TAC, o que viabilizou este simpósio, com o Dr. Ricardo Silva, que 
desde o primeiro momento mostrou uma postura muito ética da BrasilTele-
com, da Oi, comprometida com a melhora do serviço e interessada em resol-
ver consensualmente a questão, e quando ele me disse que havia disposição 
de fazer realmente uma proteção adequada dos direitos, então, opa, podemos 
conversar sobre isso.

E desenvolvemos uma conversa que em determinados momentos até foi 
difícil, pela evolução das negociações, mas sempre muito ética. Então, faço 
aqui o meu registro ao Dr. Ricardo Silva. Na verdade, antes até do registro 
devido ao Dr. Ricardo Silva, é muito importante fazer o registro da relevân-
cia para a existência deste TAC ao Dr. Jurandi Borges, que como Juiz Fede-
ral da causa já vinha sinalizando a importância dela e de resolvê-la consen-
sualmente. Ele talvez não goste do que vou dizer agora, mas, já sinalizando 
que talvez a sentença fosse de procedência, não explicitamente, mas nos seus 
despachos, e sendo alguém que aposta no consenso, aposta nos acordos, si-
nalizava para a importância que as partes buscassem essa composição, para 
que nós encerrássemos brevemente essa questão e se evitassem recursos, que 
a eternizariam.

Então, tão logo feito o acordo, o Dr. Jurandi imediatamente viabilizou a 
homologação. Assim, nós, além de termos um TAC, que é, como eu vou men-
cionar na sequência, um título executivo extrajudicial, ele, na sequência, foi 
homologado judicialmente pelo Dr. Jurandi, e, portanto, passou a ter uma efi-
cácia de título executivo judicial, ganhando um incremento ainda maior de 
eficácia.

Na sequência se identificou que era uma vitória pela metade. Tínhamos 
resolvido a situação da capital e de mais 50 municípios que integram a subse-
ção judiciária de Porto Alegre, mas ainda faltaria todo o Estado do Rio Gran-
de do Sul. Ficaríamos com aquele gostinho de que a vitória ficara pela metade. 
Aí entraram os outros 14 colegas, pois tínhamos outras 14 ações civis públicas 
nessa negociação, e em determinado momento nós percebemos a importân-
cia de um líder, que nós carinhosamente chamamos na nossa negociação de o 
líder do interior, que então se escolheu legitimamente entre os colegas como 
o Dr. Osmar Veronese, Procurador da República em Santo Ângelo, que então 
passou a ser, juntamente comigo, o grande articulador desse processo, com a 
participação ativa e contributiva de vários colegas do interior: a Dra. Fernan-
da está aqui presente, o Dr. Rafael esteve ontem, e eu acredito que todos vocês 
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conheçam o Dr. Raldi, que também merece referência, o Dr. Fabiano de Mo-
raes merece referência, mas todos os colegas, todos os quatorze colegas que as-
sinaram o TAC, em maior ou menor grau, se envolveram com o debate, como 
a Dra. Anelise, lá de Rio Grande. Mas, sem dúvida, sem a liderança do colega 
Osmar e alguma contribuição minha, esse grande TAC que nós assinamos on-
tem talvez não tivesse saído. Nós acreditamos ser um caso inédito no país, pelo 
menos envolvendo tantos procuradores. Tivemos um TAC anterior com a pró-
pria BrasilTelecom em caso de listas telefônicas, que envolveu sete colegas, mas 
aí a negociação foi um pouco mais fácil. No caso deste TAC, envolveram-se 
14 Procuradores da República. Para quem conhece as peculiaridades da nossa 
instituição, todos nós com uma prerrogativa constitucional de independência 
funcional, sabe que um colega poderia eventualmente discordar de alguma po-
sição e se negar a assinar o TAC, mas houve a maturidade institucional de se 
perceber que nós precisávamos avançar, precisávamos construir esse consenso, 
e todos os colegas demonstraram isso.

Agradeço muito a presença de vocês todos aqui no evento. Agradeço espe-
cialmente ao Dr. Antônio Fonseca, Coordenador da Câmara que no Ministério 
Público Federal coordena e revisa, nacionalmente, a atuação dos procuradores 
da República em matéria de defesa do consumidor e da ordem econômica, e 
que nos prestigia com sua presença até agora, precisando se retirar apenas por 
ter voo de retorno a Brasília previsto para hoje, às 18h30, e que aguarda, para 
minha honra, o início de minha fala, junto com duas assessoras do nosso GT 
de telecomunicações, a Luciane e a Raquel, que contribuirão muito para as 
nossas futuras vitórias. Agradeço a presença da minha equipe, do Giovani, que 
muitos conhecem como meu assessor e que é um grande parceiro dos nossos 
trabalhos. Agradeço ao parceiro Dr. Cristiano Aquino, Coordenador do Pro-
con e que foi, no TAC da capital, absolutamente determinante para a negocia-
ção, como vou revelar a vocês ao compartilhar alguns dos bastidores da nego-
ciação ao longo da nossa exposição.

Logo depois que eu sentei com o Dr. Ricardo para iniciar as negociações, 
eu me dei conta de que precisava conhecer a realidade; não poderia ficar ne-
gociando com ele sem conhecer a realidade dos postos de atendimento e eu 
não teria condições de identificar isso. Fui atrás do Dr. Cristiano, dizendo 
para ele: olha, preciso da sua ajuda; nós estamos na iminência de fazer um 
compromisso, um compromisso muito importante de ajustamento de con-
duta na área de postos de atendimento, mas para que a negociação seja qua-
lificada, eu preciso conhecer a realidade dos postos, o que está acontecendo, 
e eu não tenho pernas para fazer essa pesquisa. Então, desde o primeiro mo-
mento, o Dr. Cristiano se mostrou absolutamente comprometido com esse 
processo, mobilizou a sua equipe, para irem a vários postos de atendimento 
constatar a realidade que vocês conhecem bem: os postos não funcionam, es-
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tão fechados ou o funcionamento era muito precário. Com as informações 
que o Dr. Cristiano me trouxe com a sua equipe, eu consegui qualificar o 
TAC porque, conhecendo melhor a realidade, eu identificava onde é que es-
tavam os problemas; lembro muito bem que o Dr. Cristiano me trouxe um 
papelzinho desse tamanho mais ou menos, que era o comprovante de aten-
dimento; era um xerox de uma folha usada. Constatamos que se aproveita-
va uma folha de rascunho, que não tinha nenhum timbre da Oi, e tinha um 
diminuto rol de seis serviços elencados como comprovante de atendimento; 
a pessoa que atendia marcava um X no serviço que tinha sido atendido e en-
tregava para o consumidor.

Não havia qualquer indicação de que o documento provinha da Oi ou de 
uma sua representante. Só havia cinco possibilidades de atendimento. Outro 
posto estava fechado, sendo que havia determinação judicial para que estives-
se aberto; estava fechado. Quando apresentei ao Dr. Ricardo essa realidade, e 
aqui revelo outro bastidor interessante que é conveniente registrar, percebi que 
em determinado momento a BrasilTelecom percebeu que isso estava aconte-
cendo, que o Procon estava indo nos postos de atendimento verificar o atendi-
mento e alguém sinalizou isso para a diretoria, o que chegou no Dr. Ricardo, e 
aí houve aquela percepção: “esse pessoal está conversando, ficou perigoso, eles 
estão se unindo e buscando qualificar essa negociação”.

Tudo isso e também a minha experiência em negociação – eu realmente 
gosto e acredito muito nessa possibilidade de solução, por isso escrevi um livro 
sobre a efetividade da tutela coletiva fora do processo judicial* –, tudo isso aca-
bou confluindo para um excelente TAC, que mereceu da Dra. Cláudia Lima 
Marques a indicação – indicação não, porque ela não indica, mas determina – 
para publicação na revista Direito do Consumidor.

Então, é realmente muito gratificante para mim estar aqui na presença de 
vocês falando sobre esse TAC, e eu só não posso doar meus honorários, como 
fez o Dr. Morishita, porque nós todos nesta mesa, justamente por termos nos 
envolvido na negociação que resultou no custeio deste simpósio, não estamos 
recebendo honorários. Estamos fazendo por amor à causa mesmo. Na verdade, 
todos os que receberam também têm amor à causa, só que, como é justo re-
munerar o trabalho, todos foram remunerados, mas nós, especificamente des-
ta mesa, entendemos não ser adequado que, tendo nós inclusive previsto essa 
remuneração, acabássemos vir a receber os recursos.

Bem, acabei falando muito neste início. Vamos dar sequência então à ex-
posição. Esses bastidores, no entanto, acredito que sejam importantes, para 
que vocês entendam todo o contexto.

* Técnicas Extraprocessuais de Tutela Coletiva: a efetividade da tutela coletiva fora do 
processo judicial. RT, 2010. 
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Rapidamente, quero indicar a estrutura desta minha exposição: primei-
ro vou falar da importância de um efetivo e resolutivo atendimento pessoal, o 
fundamento legal e regulatório desse atendimento, o fundamento contratual 
do direito e a posição da Anatel diante do fechamento dos postos de atendi-
mento, as ações do Ministério Público Estadual e Federal e a posição da juris-
prudência sobre ações, e eu já antecipo que é importante ressaltar, como eu já 
tinha dito, que essas ações foram ajuizadas em 2002, o que mostra realmen-
te que a vitória é institucional, porque ela começou com colegas lá atrás, que 
se dedicaram à elaboração de qualificadas ações, muitas delas tendo merecido 
provimentos judiciais.

Vou falar um pouquinho sobre a natureza jurídica da exigibilidade do 
compromisso de ajustamento de conduta para que vocês entendam o que vo-
cês têm em mãos, o que nós temos em mãos, porque esse é um grande instru-
mento e de muita efetividade, muita eficácia, mas é ainda desconhecido. Às 
vezes não se compreende bem qual é todo o alcance do TAC. Vou começar a 
fazer algumas considerações sobre ele; nós o temos em meio eletrônico para re-
passá-lo a quem quiser. Vou mostrar algumas cláusulas só para que vocês pos-
sam ter a dimensão do que se está alcançando com esta vitória.

Sobre a importância do efetivo atendimento pessoal já se falou muito, 
mas é sempre conveniente ressaltar que o atendimento pessoal tem a gran-
de vantagem, como o Dr. Morishita já falou: se não se garante esse direito, 
todos os outros ficam também prejudicados, esse e o do SAC; na verdade, 
os dois são o que eu gosto de chamar de direitos de garantia ou direitos in-
dutores de efetividade dos demais; são direitos que, uma vez efetivados, vão 
acabar qualificando o serviço como um todo; se a pessoa tem dificuldade, 
como vários já falaram aqui, de uma rescisão e ela vai num posto de atendi-
mento pessoal, e sai de lá com um comprovante de que ela pediu rescisão, eu 
fico imaginando aquele caso que o Dr. Pasqualotto nos trouxe aqui do tele-
fonema, insistindo em manter o assunto. Tomara que esse telefonema acon-
teça comigo, ou com qualquer um de vocês, com um comprovante de um 
posto de atendimento em mãos que comprova nosso pedido de rescisão. Eu 
atenderia e diria o seguinte: meu amigo, eu tenho já o comprovante de que 
eu pedi a rescisão; você tem cinco minutos para me convencer com todas as 
ofertas que você quiser me dar para me manter, porque se você não quiser, 
eu vou desligar o telefone e acabar a nossa ligação, porque eu tenho aqui o 
comprovante da rescisão. Não seja louco de seguir me cobrando, porque a 
ação de danos morais que a prestadora vai ter, por me colocar no SPC, ou 
qualquer medida contra mim, tendo eu um comprovante da empresa de que 
eu pedi a rescisão, é alta. Ah, se você está gravando, guarde o número de pro-
tocolo; você vai precisar. Então, o meu sonho é justamente inverter todo esse 
processo.
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E poderei fazer, porque terei – se efetivo nosso TAC, e todos nós temos 
que ter compromisso com a efetividade – em mãos um documento com o tim-
bre da empresa registrado de que eu pedi a rescisão daquele contrato; então, se 
há direito à rescisão, o atendimento pessoal completo, com o fornecimento do 
comprovante, garante a efetividade desse direito.

Se adequadamente prestado, ou seja, com o fornecimento do compro-
vante de atendimento e outras questões, mas todas elas disciplinadas no TAC, 
ele serve de prova em favor do consumidor. Essa é uma preocupação que me 
move desde quando, no Mato Grosso do Sul, onde comecei minha carreira, 
em 2003 eu também ajuizei a mesma ação que os colegas ajuizaram aqui, e 
aqui mais uma vez vai o elogio à instituição. O Ministério Público Federal se 
mobilizou em vários Estados, senão em todos, para ajuizar as mesmas ações.

Não sei se os senhores estão sabendo, mas o Dr. Duciran é Procurador na 
Paraíba e também lá ele tem uma ação, ele já mencionou à Oi se interesse em 
reproduzir nosso TAC na Paraíba, já se iniciaram tratativas entre o Dr. Duci-
ran e a Dra. Elen para fazê-lo.

Tomara que seja reproduzido. No Mato Grosso do Sul gostaria também 
que fosse reproduzido; há uma ação lá; são novas negociações que precisam ser 
feitas por outros colegas, isso se houver o interesse da empresa de fazer a com-
posição.

Queremos nós que esse compromisso se estenda nacionalmente. É uma 
decisão estratégica da empresa que será tomada oportunamente, pois ela pode 
decidir seguir assinando TACs como esse e uniformizar nacionalmente um 
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efetivo e qualificado atendimento pessoal. De nossa parte, temos esperança 
que isso possa ser reproduzido nacionalmente.

Um atendimento pessoal qualificado reduz a acentuada hipossuficiência 
dos consumidores nos call centers, aquele desespero de que durante todo o 
evento se falou: o risco do desligamento quando está reclamando, são os 9, 10 
ou 18 protocolos sem resolutividade. Também é interessante, e eu já vou ante-
cipando disposições do TAC, que o nosso TAC tem um dispositivo que prevê 
multa, em favor do consumidor, da metade da última fatura se não houver re-
solutividade naquele primeiro atendimento. Multa essa que o consumidor po-
derá cobrar juntamente com alguma ação que venha a ajuizar por danos mo-
rais e patrimoniais, sem prejuízo destes.

Vejam o ineditismo e o avanço disso. É tão inédito e tão avançado que 
nós vamos ter que ver, testar isso na prática, mas está previsto ali, há o com-
promisso da empresa com a resolutividade num primeiro atendimento; se não 
viabilizado isso, o consumidor tem direito a uma multa no valor da metade da 
última conta.

O atendimento pessoal humaniza esse contato consumidor-fornecedor. 
Coloca o consumidor em contato com outra pessoa que está na sua frente e 
aí favorece, por exemplo, a empatia que só a relação presencial entre humanos 
possibilita; incrementa a responsividade, fazendo com que aquela pessoa que 
está atendendo assuma um compromisso com quem está ali na sua frente e 
com a resolução do seu problema; afinal, se a pessoa se deslocou até um posto 
para resolver um problema, ela deve realmente precisar dessa solução e, ainda, 
se adequadamente prestado esse atendimento, qualifica a imagem do presta-
dor/fornecedor e serve de vantagem competitiva. É fundamental deixar aqui 
um registro: a Oi desde o primeiro momento demonstrou esse interesse. Espe-
remos que o demonstre também na prática.

Queremos nós que realmente essa ideia prevaleça dentro da empresa, por-
que parece haver interesse em melhorar a tal ponto a qualidade do atendimen-
to que comecem a ganhar consumidores dos demais por conta dessa excelên-
cia, e também uma questão que foge um pouquinho da relação de consumo, 
que é gerar empregos, mas aí de maneira indireta.

Vamos falar um pouco sobre fundamento legal do atendimento pessoal e 
depois vocês vão ver na sequência eu adentrando na análise da regulamenta-
ção. Aqui faço questão de me reafirmar como aluno do Dr. Cláudio Bonatto, 
e como tal é claro que eu tenho consciência de que a lei é a nossa disciplina 
maior, o Código de Defesa do Consumidor, que é a nossa disciplina maior. Só 
que aqui, como naqueles casos que eu exemplifiquei ontem de manhã, o Có-
digo de Defesa do Consumidor não é específico, infelizmente não tem algum 
ponto em que vá falar do direito a atendimento pessoal, coisa que nós pode-
mos construir com argumentos interpretando o CDC, que eu vou referir aqui. 
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Mas essa especificação, não estando presente no Código de Defesa do Consu-
midor, às vezes dificulta a efetividade do direito.

E eu guardo comigo com muito carinho as lições tiradas do Prof. Cláu-
dio Bonatto, ao mesmo tempo em que tenho muito forte a preocupação com 
o resultado.

E quando a gente se preocupa com o resultado é interessante olhar para a re-
gulamentação também. Exemplificando com outras questões, como o direito à có-
pia do contrato ou cópia do plano de serviço, previsto na regulamentação editada 
pela Anatel. Ok, o Código de Defesa do Consumidor prevê o direito à informa-
ção; com base no direito à informação é natural que se tenha a cópia, sim, mas se 
está especificado que o direito à informação se viabiliza por cópia do contrato e por 
cópia do plano de serviço entregue na contratação, nós temos uma especificação 
desse direito, e isso aparece na regulamentação. E, o mais importante que eu falei 
desde ontem para vocês: informação é poder. Os senhores estão saindo daqui com 
a informação de que existe essa regulamentação e com o TAC, que não é regula-
mento, mas é compromisso exigível da prestadora, e poderão invocar tanto a regu-
lamentação como o TAC. Nós não estamos pedindo que haja aqui experts em tele-
comunicações, mas que vocês, conhecendo a regulamentação, tenham o gostinho 
de, numa próxima ligação para a prestadora, para reclamar o descumprimento de 
direitos dos consumidores, vocês citem não apenas o CDC mas um regulamento 
ou o TAC, que especifiquem melhor o direito invocado e afastem qualquer argu-
mento de discussão sobre a obrigatoriedade daquele direito.

Mas, seguindo no Código de Defesa do Consumidor, onde é que nós va-
mos buscar fundamento para o atendimento pessoal? O principal fundamento 
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vai ser justamente o direito básico do consumidor à facilitação da defesa dos 
seus direitos (art. 6.º, VIII), do qual a inversão do ônus da prova é apenas um 
dos corolários. A partir do momento em que nós viabilizamos um atendimen-
to pessoal, nós estamos efetivamente facilitando a defesa do direito que moti-
va esse atendimento e assegurando ao consumidor uma prova importante, o 
formulário resultante desse atendimento, que contribui decisivamente para a 
defesa de seus direitos e incrementa a respectiva efetividade.

Também o direito previsto no Código de Defesa do Consumidor da adequa-
da e eficiente prestação de serviços públicos (art. 22) serve de base ao direito de 
atendimento pessoal, afirmação que se torna ainda mais evidente quando toma-
mos em conta a realidade conhecida de inúmeros consumidores que se veem re-
féns de serviços de call centers que não resolvem efetivamente as questões que mo-
tivam o contato, mesmo após várias ligações e dezenas de minutos despendidos.

Oxalá os call centers se tornem tão eficientes no futuro que por conta da 
excelência dos call centers nós possamos pensar, dentro de algumas décadas, em 
abolir o atendimento pessoal. Não é para agora; nós conhecemos bem a reali-
dade e sabemos que por um bom período de tempo ainda vai ser absolutamen-
te necessário o atendimento pessoal.

O atendimento pessoal na telefonia fixa também vai encontrar fundamento 
na Lei 8.897, a Lei das Concessões, sem prejuízo no disposto na Lei 8.078 (CDC). 
É aquilo que o Dr. Bonatto falava, da integração entre o Código de Defesa do 
Consumidor e a Lei das Concessões. São direitos e obrigações dos usuários receber 
serviço adequado e levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as 
irregularidades de que têm conhecimento referentes ao serviço prestado.

Vocês vejam que em todos esses direitos a gente precisa inferir o do atendi-
mento pessoal; ele não é absolutamente explícito na legislação. Segundo a Lei 
9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), o usuário de serviço de telecomu-
nicações tem direito de acesso ao serviço de telecomunicações com padrão de 
qualidade e regularidade adequado à sua natureza em qualquer ponto do ter-
ritório nacional (art. 3.º, I).

Pela mesma lei, o usuário tem direito de respostas às suas reclamações pela 
prestadora de serviços (art. 3.º, X). Opa, melhorou! É um dispositivo da lei es-
pecífica, Lei Geral de Telecomunicações, falando do direito da resposta às suas 
reclamações. Mas ainda assim as empresas tendem a dizer: olha, essa resposta 
pode ser dada na ligação para o call center.

Do regulamento vou falar rapidamente, vou me permitir não ler tudo, 
porque a minha exposição, como todas as demais, estará à disposição dos se-
nhores em breve. Mas, eu fiz questão de trazer aqui a disciplina dos regulamen-
tos, para perceberem como eles acabam detalhando o direito ao atendimen-
to pessaol, e esse detalhamento nos interessa, especialmente quando nós nos 
apropriamos dessa informação.
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Então, é direito dos consumidores de telefonia fixa: “o atendimento pes-
soal que lhe permita efetuar interação relativa à prestação do STFC, nos ter-
mos da regulamentação” – olhem que interessante: “sendo vedada a substi-
tuição do atendimento pessoal pelo oferecimento de autoatendimento por 
telefone”. Está no regulamento (art. 11, XXV, do Regulamento do Serviço de 
Telefonia Fixa Comutado, anexo à Resolução n.º 426/2005).
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O Plano Geral de Metas de Qualidade dos serviços de telefonia fixa espe-
cifica a regulamentação referida acima. Ele vai dizer que “todos os municípios 
com STFC, com acessos individuais, devem ser dotados pelas concessionárias 
do serviço de atendimento pessoal, que permita ao usuário efetuar qualquer 
interação relativa à prestação do serviço” (art. 32). E se segue uma disciplina 
ainda mais específica, prevendo que “as instalações para atendimento pessoal 
devem estar distribuídas de modo uniforme em relação à área geográfica do 
município, na proporção de, no mínimo, uma loja para cada grupo de 200 
mil acessos em serviço (inciso I); “as lojas de atendimento pessoal devem es-
tar distribuídas de forma que toda a localidade dotada de acessos individuais 
em serviço esteja a, no máximo, 30 quilômetros de distância geodésica da loja 
para atendimento pessoal mais próxima (inciso II) e que “é obrigatório o aten-
dimento pessoal em todos os Postos de Serviços de Telecomunicações situados 
em localidades atendidas pelo STFC com acessos individuais” (inciso III). En-
tão, aqui já está a obrigatoriedade da universalização do atendimento pessoal.

E no § 2.º vem um dispositivo que foi muito útil na nossa negociação, 
era útil na ação, que diz o seguinte: “admite-se que o atendimento pessoal seja 
realizado por meio de terceiros autorizados, desde que estes tenham autonomia 
que lhes permita efetivamente resolver a solicitação trazida pelo usuário”.

Nós usamos esse dispositivo para detalhar no TAC, como é que um aten-
dimento pessoal num terceirizado vai se fazer com resolutividade, pois tem 
que ter resolutividade também.

E isso foi útil para a gente. É por isso que eu digo que é útil conhecer a re-
gulamentação também.
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Seguindo, agora na telefonia móvel, a regulamentação, no meu entender, 
é um pouco menos detalhada; talvez me escape alguma coisa. Aliás, aquela crí-
tica que se fez merece toda a minha concordância. Ainda é muito bagunçada 
a regulamentação. Por que ser diferente em coisas tão similares como o aten-
dimento pessoal?

No Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (anexo à Res. 477/207), a 
obrigatoriedade do atendimento pessoal não está tão claramente disciplina-
da quanto no art. 11 do regulamento da telefonia fixa, acima destacado. Há 
definição de “atendimento pessoal” como a “modalidade de acesso pessoal 
onde o Usuário é atendido presencialmente por pessoa devidamente qualifi-
cada para receber, interagir, orientar, informar, esclarecer e solucionar qual-
quer solicitação de Usuário” (inciso IX do art. 3.º), e de “setor de relaciona-
mento” como o “estabelecimento, próprio ou disponibilizado por meio de 
contrato(s) com terceiro(s), que possibilita ao interessado ou Usuário o aten-
dimento presencial de pedidos de informação, esclarecimento, entrega, me-
diante protocolo, de reclamações e solicitações de serviço ou qualquer outra 
interação ligada ao serviço da prestadora” (inciso XXVIII, na redação dada 
pela Res. 575/2011). Não há, contudo, uma específica discriminação quan-
to às obrigatoriedades relacionadas à existência e ao funcionamento dos se-
tores de atendimento.

Conforme o art. 15 do mesmo regulamento (na redação dada pela Res. 
575), “a prestadora deve receber reclamações, solicitações de serviços e pedi-
dos de informação dos Usuários, respondendo ou solucionando as solicitações 
de serviços e os pedidos de informação nos prazos fixados no RGQ-SMP”. A 
obrigação de assegurar resolutividade não aparece tão claramente como na te-
lefonia fixa, conquanto se possa extrair da previsão de solução das solicitações. 
No § 11 desse art. 15 está previsto que “quando o Usuário apresentar sua recla-
mação, solicitação de serviço, pedido de rescisão ou pedido de informação pes-
soalmente no Setor de Relacionamento ou Setor de Atendimento e/ou Venda 
da Prestadora, deve ser entregue ao Usuário, adicionalmente à mensagem de 
texto prevista no § 6.º, o recibo contendo o número do protocolo numérico 
sequencial”. Qual é o problema de se entregar apenas o número do protoco-
lo? A pessoa continua dependendo do que está registrado nesse protocolo. A 
importância do comprovante de atendimento, previsto no TAC, é justamente 
deixar registrado no comprovante, de forma específica, o que foi pedido: res-
cisão, suspensão do serviço, mudança de endereço, e por aí vai. Voltaremos ao 
ponto quando tratarmos do conteúdo do TAC. Ainda quanto à regulamenta-
ção, vale referir que o § 12, c, do mesmo artigo 15 estabelece que quando o 
usuário apresentar sua reclamação, solicitação de serviço, pedido de rescisão ou 
de informação pessoalmente, a resposta deverá ser informada por um meio de 
escolha do usuário, sendo que os meios previstos na regulamentação incluem 
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contato telefônico, mensagem eletrônica, Internet, mensagem de texto, cor-
reio eletrônico ou correspondência por escrito.

Ainda há uma disciplina editada pela Anatel sobre o quantitativo dos se-
tores de atendimento, nos quais, lembro, este é presencial. Essa disciplina é, 
contudo, menos abrangente do que a que foi acordada no TAC, porque nós 
adotamos a mesma disciplina da telefonia fixa e esta tem mais postos de aten-
dimento. Daí que, também nesse aspecto, o TAC significou um avanço em re-
lação à regulamentação. Por isso, vou me permitir pular esta leitura, que seria 
mais extensa, e seguir, para que tenhamos oportunidade também de ver o TAC 
na minha exposição.

Enfim, a regulamentação, como se vê, é mais específica que a legislação e 
contém previsões que podem, se efetivas, contribuir decisivamente para a pro-
teção do consumidor. O problema aqui é, principalmente, de efetividade. Daí 
porque ressalto, mais uma vez, a importância do acesso de todos vocês a uma 
informação qualificada sobre os direitos dos consumidores previstos na regula-
mentação dos serviços de telecomunicações e no TAC, bem como a relevância 
do compromisso de todos nós em assegurar a efetividade desses direitos.

Voltemos ao TAC.
Foi muito importante na nossa discussão judicial a previsão do contrato 

de concessão do serviço de telefonia fixa de que a concessionária não poderia 
retroceder num serviço que era prestado por ocasião da concessão, pois en-
tão já havia vários postos de atendimento em funcionamento. Aqui há que 
se fazer justiça: a Anatel reconheceu, sempre reconheceu, que deveria ha-
ver o posto de atendimento. Havia um PADO [Processo Administrativo de 
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Descumprimento de Obrigação] de 2001 que apurava a irregularidade do 
fechamento dos postos de atendimento existentes na concessão. Aí a gente 
vê o problema da efetividade: apesar de datar de 2001, a atuação adminis-
trativa da Anatel também não assegurava o atendimento pessoal. É por isso 
que precisamos estar atentos para somarmos forças agora com o TAC para 
efetivamente assegurar que o atendimento pessoal seja disponibilizado aos 
consumidores nos padrões de qualidade e quantidade previstos na regula-
mentação e no TAC.

Vocês vão ver na sequência que o TAC tem força, especialmente porque 
foi homologado judicialmente, igual a uma sentença transitada em julgado, 
aquela sentença em que não cabe mais recurso. Falaremos sobre isso na se-
quência.

Voltando à atuação administrativa da Anatel que precedeu o TAC, vale re-
ferir que havia um parecer que sustentava o cabimento da ação judicial ajuiza-
da pelo Ministério Público Federal, no curso da qual o TAC foi assinado. O 
parecer demonstrava que a concessionária tinha descumprido a previsão do 
contrato de concessão ao fechar postos de atendimento. A multa, de R$ 578 
mil, infelizmente, pelo menos conforme meu conhecimento, é uma daquelas 
multas que está entre as 95% que não foram cobradas. Diversamente, os R$ 
5 milhões previstos nos TACs (o da capital e o do interior) já estão sendo pa-
gos, encontrando-se aí outra vantagem do TAC e da construção de uma solu-
ção consensual.

Como a construção da solução foi consensual, a empresa se dispõe na-
turalmente a fazer os pagamentos e a cumprir as obrigações pactuadas; isso é 
uma nova maneira de enxergar a tutela coletiva, na qual acredito bastante. O 
Dr. Jurandi sei que acredita também. Nós já percebemos que é muito conve-
niente quando há uma efetiva disposição da outra parte de buscar o consenso, 
porque as coisas são mais rápidas. A ação tramitou por nove anos. O TAC foi 
assinado em junho e o pagamento da primeira parte (metade) ocorreu em ou-
tubro. Estamos fazendo um simpósio em março com recursos desse TAC. Essa 
rapidez é própria de um instrumento como este.

Sobre as ações civis públicas cujos objetos foram compostos consensual-
mente nos TACs: após a privatização da telefonia fixa e o subsequente fecha-
mento dos postos de atendimento, desde 2002, o Ministério Público Federal e 
os Ministérios Públicos estaduais, em todo o país, ajuizaram ações civis públi-
cas para reabrir e assegurar a manutenção desses postos de atendimento, como 
referi. Eu ajuizei no Mato Grosso do Sul, onde comecei a minha carreira; o 
Duciran ajuizou na Paraíba; os colegas ajuizaram aqui no Rio Grande do Sul; 
o Osmar ajuizou a ação. Então, o Osmar teve a satisfação de ajuizar a ação em 
2002 e 2003, e ver e participar agora da construção do resultado dela, cons-
truindo a efetividade do direito que ela se destinava a resguardar.
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Então, no Rio Grande Sul, ao todo, foram 15 ações civis públicas, algumas 
em consórcio com o MP estadual, como foi o caso da capital, outras só pelo Mi-
nistério Público Federal. Em 2011, 9 anos depois, havia 12 sentenças de proce-
dência determinando a manutenção e a abertura dos postos, só que dessas ape-
nas três com trânsito em julgado. Então, apenas em três casos a discussão tinha 
se encerrado; outras nove ainda pendiam de recursos. Ninguém sabe quanto 
tempo poderiam ainda durar, já que duas ainda dependiam de julgamento na 
primeira instância. Havia uma com julgamento de improcedência.

Não se especificavam nas sentenças de procedência detalhes sobre como 
o atendimento pessoal deveria ser efetivado, não havendo, de regra, referên-
cia explícita ao comprovante ou formulário do atendimento. Na verdade, isso 
é próprio da sentença; isso também é importante que se diga a favor do TAC, 
e aqui está um entusiasta desse instrumento: a sentença não consegue descer 
num detalhamento. Se vai ser fornecido um comprovante de atendimento, o 
que vai constar no comprovante, como será a capacitação dos atendentes, todo 
esse detalhamento que vocês verão no TAC; é raro tal detalhamento em sen-
tenças; eu desconheço. Basicamente, porque a sentença é uma imposição do 
juiz; o juiz tende a inovar menos nos detalhes que dão efetividade ao direito. 
O TAC, como é fruto de um consenso, é um acordo entre as partes, as partes 
estabelecem esse acordo, as partes discutem os seus termos; por tudo isso, há 
mais liberdade para o detalhamento. Os termos desse TAC foram todos deba-
tidos. Nós tivemos, só eu com o Dr. Ricardo, para o primeiro TAC (o da ca-
pital), fiz as contas: nós tivemos cinco reuniões, mais de vinte e-mails e não sei 
quanto tempo por telefone debatendo o assunto. Ele discutiu com a empresa 
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tantas outras horas. Em meio a toda essa discussão, nós construímos o con-
senso, nós construímos aquelas obrigações pactuadas e, como fruto desse pro-
cesso, mais detalhadas. Essa é uma grande virtude do TAC. Nas sentenças de 
procedência não se especificava o modo como se efetivaria esse atendimento 
pessoal; por exemplo, se teria obrigatoriedade do comprovante de atendimen-
to. Entendo ser essencial o comprovante de atendimento para a efetividade do 
atendimento pessoal. Sem o comprovante, o atendimento pessoal deixa o con-
sumidor na mesma vulnerabilidade em que se encontra no call center. Por isso 
disse ao Dr. Ricardo, desde o primeiro momento: nem considero a hipótese de 
um acordo que não contemple a garantia do comprovante; para nós avançar-
mos na negociação, esse ponto é essencial.

Nem todas as sentenças de procedência discriminavam o conteúdo desse 
atendimento, se total, de todos os serviços oferecidos (como previsto na regu-
lamentação), e pouco dispunham sobre os postos novos, decorrência da uni-
versalização do atendimento pessoal, que fora prevista na regulamentação após 
o ajuizamento das ações. Sobre esse ponto, aliás, a discussão que havia em juí-
zo, de regra, era se poderia ou não se obrigar judicialmente essa universaliza-
ção, ou seja, a abertura de postos de atendimento em locais onde não existiam 
quando da concessão. Discussão, como visto, já superada pela regulamenta-
ção, mas que persistia em juízo.

Nada ou pouco se dispunha nas sentenças de procedência sobre a resolutivi-
dade e a amplitude do atendimento. Normalmente as sentenças determinavam à 
prestadora: reabra os postos que foram fechados, mantenha em funcionamento 
aqueles que existem. Alguma sentença mencionava a necessária abrangência de 
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todos os serviços, garantindo a amplitude, mas a preocupação com a resolutivi-
dade que vocês vão ver em nosso TAC, por exemplo, era mais rara.

Ainda que sem detalhar como deveria ser assegurado o atendimento pessoal, 
cabe-me aqui destacar que a jurisprudência era amplamente favorável à tese sus-
tentada pelo Ministério Público nas ações, o que certamente contribuiu para a 
qualidade do acordo tomado em favor dos consumidores. Realmente, foi uma 
batalha institucional de 9 ou 10 anos, que contou, sim, com uma importante 
contribuição do Poder Judiciário ao afirmar o direito dos consumidores ao aten-
dimento pessoal e o dever das prestadoras de serviços de telecomunicações em 
oferecê-lo. Esse contexto me autorizava a apostar num bom prognóstico para a 
iminente sentença na ação civil pública em trâmite na Justiça Federal de Porto 
Alegre, que, contudo, como as demais, dificilmente detalharia elementos impor-
tantes para a efetividade do direito que se destinava a proteger.

Sem muita delonga, visto que meu tempo se escoa rapidamente, peço 
que vejam, por exemplo, o conteúdo da ementa do acórdão proferido em 
03/02/2005, por unanimidade, pela 1.ª Turma do Superior Tribunal de Jus-
tiça no RESp n.º 513.850/SC, Relator o Ministro José Delgado [exposta na 
apresentação]. Lemos no item 5 que

“Sendo a recorrente concessionária de serviço de telefonia pública, tem o de-
ver de prestar um serviço para plena satisfação dos usuários, que são, no dizer 
de Hely Lopes Meirelles, ‘seus legítimos destinatários’. A utilização exclusiva do 
sistema de teleatendimento, Internet ou de casas lotéricas implica a prestação de 
serviço inadequado, por implicar várias consequências prejudiciais ao usuário, 
que se vê completamente lesado no seu direito a um bom e eficiente serviço, pelo 
qual paga caro, e impotente no sentido de não ter como buscar a reparação do 
dano sofrido pela má prestação desse serviço.”

A jurisprudência do Tribunal Federal desta 4.ª Região se consolidou no 
mesmo sentido, muitas vezes fazendo expressa remissão ao julgado do Superior 
Tribunal de Justiça que referi. Vejam, por exemplo, as ementas das apelações 
cíveis n.º 2002.71.08.000532-0 e 2002.71.02.000289-1, ambas julgadas em 
2009 [expostas na apresentação].

Notem como o Poder Judiciário tratava a questão de modo favorável ao 
reconhecimento do direito ao atendimento pessoal. Sem dúvida, a jurispru-
dência desempenhou um papel importantíssimo para que chegássemos a este 
acordo. Na verdade, este processo todo é uma vitória em favor dos consumi-
dores com muitos protagonistas. É uma vitória do Ministério Público, cujos 
membros ajuizaram as ações e agora usam um instrumento avançado e mui-
to adequado, como o TAC, para concretizar melhor o direito ao atendimen-
to pessoal, e do Poder Judiciário, que reconheceu o direito e o dever ao aten-
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dimento pessoal e depois homologou acordos destinados a dar-lhe a máxima 
efetividade possível.

Mas vamos tratar especificamente do TAC. Não sei até que ponto vo-
cês conhecem esse instrumento, o termo (ou compromisso) de ajustamento 
de conduta. Como mencionei no início, o instrumento é objeto de meu es-
tudo há muitos anos, foi objeto de meu mestrado, é objeto do livro que es-
crevi. Eu realmente acredito nesse instrumento como uma grande alternati-
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va para alcançarmos efetividade dos direitos. Ele está previsto na Lei de Ação 
Civil Pública (art. 5.º, § 6.º), nestes termos: “Os órgãos públicos legitimados 
poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta 
às exigências legais, mediante combinações que terão eficácia de título execu-
tivo extrajudicial”. Então, este é o fundamento legal do TAC; é o que está na 
Lei da Ação Civil Pública, aliás, dispositivo que nela foi incluído pelo CDC; 
foi o CDC que colocou essa disposição na Lei 7.347, que é a Lei da Ação Ci-
vil Pública.

Quando a lei diz que o instrumento tem “eficácia de título executivo”, se 
está dizendo alguma coisa que a doutrina chama de equivalente jurisdicional; 
é como se fosse a prestação da jurisdição pelo juiz, ou seja, nele (no TAC) se 
está dizendo o direito e constituindo um título executivo, um título executi-
vo extrajudicial, porque não foi feito por um juiz, mas é um título executivo, 
como o é a sentença, que, contudo, é judicial. Neste nosso caso, ainda temos a 
felicidade de que esse título, apesar de ser originalmente um TAC, ou seja, foi 
feito paralelamente ao processo sem intervenção judicial, depois foi homolo-
gado judicialmente. O Dr. Jurandi Borges, Juiz Federal que preside esta nossa 
mesa, homologou esse acordo e, portanto, transformou-o num título judicial. 
Esse TAC com abrangêncai em todo o Estado, que foi assinado ontem por vá-
rios colegas, vai sofrer o mesmo processo de homologação. Agora, os colegas 
ou a própria Oi promoverão a homologação desses TACs nas 14 ações civis 
públicas em trâmite. Se descumprido, poderá ser executado, ou, no caso, por 
ter sido homologado judicialmente, ensejar a fase de cumprimento no juízo 
em que foi homologado.
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TAC é um acordo e, como tal, é assinado para ser cumprido. Isso foi bas-
tante evidenciado na nossa negociação, e é importante que se diga que a Oi 
sempre afirmou que realmente tem o compromisso de cumpri-lo. Lembro-me, 
inclusive, que quando discutíamos algumas cláusulas, diziam: “olha, nós esta-
mos discutindo esta cláusula porque nós queremos cumprir, e assim fica difí-
cil”. Ótimo! Esperamos que seja exatamente assim!

Então, como ele é um título executivo, pode ser cobrado judicialmente; 
neste caso, por meio do cumprimento de sentença, a sentença que homologou 
o TAC, no juízo em que foi homologado. E aqui é importante que se reafir-
me o que eu tinha mencionado antes e não consta no slide: ele é como se fos-
se uma sentença transitada em julgado, porque já não cabe mais recurso sobre 
o mérito; se não for cumprido, pode-se desde logo assegurar sua exigibilidade 
por meio judicial.

Para quem é da área jurídica, superada toda a fase chamada do conheci-
mento, da cognição do Direito, toda essa fase é superada com o TAC; o Direi-
to fica ali afirmado, concretizado, e pode ser executado a qualquer momento.

Aqui há algumas peculiaridades que são da minha doutrina, dos meus es-
tudos, e que faço questão de afirmar nesta oportunidade. Sendo o TAC um tí-
tulo executivo coletivo (ele está versando sobre a defesa dos direitos coletivos), 
ele pode ser executado não apenas pelo legitimado que o tomou (o Ministério 
Público), mas pelos demais legitimados coletivos. Isso está escrito e fundamen-
tado com todas as letras no meu livro e não sou o único a sustentá-lo, pois ou-
tros doutrinadores especializados também têm o mesmo entendimento, como 
Geisa Rodrigues, autora de um dos melhores livros sobre TAC que temos no 
país. Acredito que essa tese seja bastante emancipatória, porque se eventual-
mente algum de nós, do Ministério Público, não for diligente na execução 
desse TAC, a execução dele pode ser buscada inclusive pelos Procons, que são 
também legitimados coletivos pelo CDC, como órgãos públicos incumbidos 
da defesa do consumidor (art. 82, III). Apenas observo que essa é uma posição 
doutrinária mas que ainda não foi suficientemente testada na jurisprudência, 
podendo vir a enfrentar alguma resistência judicial. Na verdade, acredito que 
nem precisaremos testar essa posição. Primeiro, por torcer que não seja neces-
sário buscar o cumprimento do TAC por via judicial, porque ele será integral-
mente cumprido. Acredito, por outro lado, que se ele não for cumprido, os 
colegas do próprio MPF promoverão o seu cumprimento.

O mais relevante é entendermos que o TAC é de todos, é um título execu-
tivo a favor dos consumidores do Estado em área especialmente problemática 
(telecomunicações) e, por isso, é fundamental que todos tenhamos compro-
misso com a sua efetividade. É fundamental que vocês leiam o TAC e fisca-
lizem sua efetiva implementação no município onde vocês atuam, tão logo, 
estando ele homologado judicialmente, vencerem os prazos de que dispõem 
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a Oi para implementá-lo. Vamos avançar, vamos efetivamente comprometer-
mo-nos todos com a efetividade dele.

Falarei agora de outra inovação de nosso TAC, tão inovadora que eu nem 
a previ no meu livro, escrito dois anos atrás. Esta é outra vantagem do instru-
mento: o consenso que o legitima nos permite sermos criativos.

Falou-se na mesa de hoje sobre a criatividade em tela coletiva. Pois o TAC 
dos postos de atendimento tem previsão de multa em favor do próprio con-
sumidor em caso de falta de resolutividade. Está escrito, vocês vão ver, pois o 
TAC está disponível para vocês. Sendo o consumidor o titular de direito dessa 
multa [por falta de resolutividade do atendimento, ou seja, de efetiva resolu-
ção do problema que o motivou], se a obrigação que ela se destina a assegurar 
[resolutividade] não for cumprida, é o consumidor que pode executar aquela 
multa. Há uma previsão no TAC de que, se não for resolvida a demanda do 
consumidor a partir daquele primeiro atendimento, ele tem direito à metade 
do valor da última fatura; esse é um crédito do consumidor. Ele é o titular des-
se crédito. Sendo ele o titular, é ele que pode demandar isso em juízo; então, se 
ele vai entrar com uma ação por conta daquela falta de resolutividade, ele pode 
também pedir a multa que está prevista no TAC. Essa possibilidade é absolu-
tamente inovadora; tanto que nem vislumbrei no livro que escrevi em 2010, 
mas me parece uma grande inovação.

Aqui cabe novo registro elogioso à postura da Oi. Essa cláusula foi deba-
tida com a Oi e a resposta que recebi foi: “como nós temos compromisso com 
a efetividade e a resolutividade do atendimento, nós não estamos preocupados 
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com esta multa”. Esta é a resposta que eu e, suponho, qualquer defensor dos 
consumidores sempre espera receber da prestadora do serviço, da concessio-
nária. Agora, vamos esperar para conferir esse compromisso na prática e nos 
prepararmos para, se ele não se confirmar, agirmos com firmeza na cobrança 
de seu cumprimento.

Então, o TAC é um negócio jurídico. É um acordo de vontades e por isso 
ele pode ir além dessa especificação legal da regulamentação, com a peculiari-
dade de que que nós, legitimados coletivos, não podemos dispor daquilo que 
está na lei, dispensar seu cumprimento. Nós obviamente não dispomos, Se 
houvesse disposição, pelo Ministério Público, de algum direito previsto na le-
gislação, obviamente o TAC nesse ponto seria nulo e não seria homologado ju-
dicialmente. Essa necessária adequação à lei, que é mencionada na própria pre-
visão legal do TAC, redunda na indisponibilidade dos direitos que o TAC se 
destina a resguardar e na ideia de que esses direitos são concretizados no TAC. 
O que é concretização? É a interpretação para o caso concreto desses direitos, 
no nosso caso, para o direito a atendimento pessoal.

Então, o TAC concretiza o direito ao atendimento pessoal de que manei-
ra? Vou falar rapidamente, porque os demais colegas de mesa podem me aju-
dar depois na sequência da exposição.

O TAC abrange todas as ações civis públicas sobre postos de atendimento 
ajuizadas em nosso Estado e tem sua eficácia territorial expressamente estendi-
da para todo o Estado. Esse esclarecimento é importante, pois vários de vocês 
vieram me perguntar: “A minha cidade não está aí no TAC? Porque a ação é da 
Justiça Federal e não há Justiça Federal em todos os lugares”. As cidades referi-
das no TAC correspondem àquelas em que, na data do ajuizamento das ações, 
havia Justiça Federal instalada. Naquela época, aquelas varas federais tinham 
competência territorial que abrangia todo o Estado.

A amplitude para todo o Estado é um avanço do segundo TAC, aquele que 
nós denominamos de “TAC do Interior” porque foi negociado pelos colegas das 
Procuradorias de Municípios do Interior do Rio Grande do Sul, sob a liderança 
do colega Osmar Veronese e com meu auxílio, depois do “TAC da Capital”, que 
negociei com a Oi. Este segundo TAC vale para todo o Rio Grande do Sul, in-
clusive para a Capital, pois eu também o assinei, como procurador da Repúbli-
ca com atribuição em Porto Alegre. Mérito da negociação dos colegas, que, pelo 
TAC, estenderam para a telefonia móvel o mesmo padrão de atendimento pes-
soal que havíamos negociado na Capital para a telefonia fixa, que era o objeto de 
nossa ação. Essa amplitude territorial consta expressamente da cláusula primeira 
do TAC. [O TAC passa a ser exposto na tela principal]

No parágrafo único dessa cláusula consta uma disposição que, na verda-
de, não tem muita obrigatoriedade, porque é uma opção da prestadora, mas 
tem um efeito indutor interessante sob a perspectiva concorrencial. Trata-se da 
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possibilidade de oferecer esse mesmo atendimento para outro serviço além da 
telefonia fixa e móvel. No caso de a Oi oferecer também TV por assinatura e o 
serviço de Internet banda larga. Ela pode oferecer esse mesmo tipo de atendi-
mento, mas é uma faculdade. Tal extensão será, sem dúvida, excelente para os 
consumidores e uma grande vantagem concorrencial para a Oi.

Na sequência, vem uma disposição importante, relacionada à disponibili-
zação de sistema informatizado próprio da Oi no posto de atendimento. Em 
todos aqueles postos existentes quando da concessão, a empresa tem que dis-
ponibilizar um sistema informatizado dela mesma; até pode ser contratado 
um sistema de franquia, mas a identificação visual tem que ser da Oi e, o que 
é mais importante, o sistema lá no computador deve ser da Oi. Então, o aten-
dente entra no sistema e faz o registro da reclamação, da solicitação e imprime 
esse registro, e o consumidor sai com uma impressão do que o sistema regis-
trou daquele atendimento.

Horário de atendimento e prazo: é importante que vocês saibam que os 
prazos começam a correr depois da homologação. Então, não dá para chegar 
na cidade de vocês e pedir a exigibilidade disso agora; vai correr algum prazo. 
Não vou me alongar sobre isso; cada um de vocês poderá, depois, acompanhar 
o prazo aplicável à sua cidade e obter do Procurador da República no municí-
pio informações sobre a homologação.

A amplitude de resolutividade: qualquer interação relativa à prestação de 
serviço e o atendimento tem que efetivamente resolver a solicitação trazida. 
Olhem a importância do parágrafo único. Para aquelas solicitações que não 
possam ser imediatamente resolvidas e tenham repercussão financeira, contes-
tação de débitos, suspensão de serviços, rescisão, acesso ou bloqueio de servi-
ços, a compromissária providenciará para que os efeitos financeiros retroajam 
à data do atendimento. Reparem na importância dessa disposição.

Do comprovante de atendimento pessoal: particularmente, esta é minha 
“cláusula-xodó”. Uma das que eu considerava inegociável desde o início.

“A compromissária providenciará para que o sistema eletrônico de atendi-
mento disponível nas lojas, de que trata esta seção, imprima automaticamente, 
com identificação visual da compromissária, tão logo encerrado o atendimen-
to, o conteúdo da solicitação ou reclamação efetuada pelo usuário, tal como 
registrada, da qual constará também o respectivo número de protocolo, in-
cumbido o atendente de providenciar a entrega da via ao consumidor.”

Isso é um grande avanço. Eu realmente fico muito satisfeito em ter feito 
constar essa cláusula.

Como já estou com o meu tempo esgotado, vou falar mais rápido, só pas-
sando pelas cláusulas.

Há previsão para a apresentação visual, para que a pessoa saiba que aquilo 
é um local de atendimento pessoal. Previsão sobre capacitação de atendentes 
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para que a Oi se obrigue a dar capacitação para os atendentes daquele posto 
dos direitos dos consumidores. E olhem que interessante: com a obrigação de 
fazer o atendente rubricar o regulamento que prevê os direitos, para que a pes-
soa seja obrigatoriamente informada daqueles direitos e depois não possa dizer 
que não sabia. Se a empresa – e eu quero acreditar que isso não seja o caso da 
Oi – tivesse a má-fé de capacitar seus atendentes informando um rol pequeno 
de direitos ou afirmando que os consumidores não têm alguns direitos que na 
verdade têm, ficaria ela numa condição bem constrangedora, porque diria que 
não tem direitos, mas faria rubricar os direitos que estão previstos na regula-
mentação. Percebam a relevância de tal obrigação do TAC para a difusão de 
uma cultura de respeito aos direitos dos consumidores.

Há no TAC uma diferença que não vou detalhar aqui porque demanda-
ria mais tempo, mas só para que vocês saibam que existe uma distinção que 
já existia na regulamentação: entre aqueles postos que existiam quando foi 
feita a privatização, que devem seguir o que a gente viu até então [quanto ao 
sistema próprio e emissão de impressão do atendimento] e novos postos que 
foram abertos para a universalização, por exemplo, postos de Correio. Há al-
guns lugares em que o atendimento pessoal é feito pelos Correios. Essa é uma 
possibilidade que a própria Anatel abriu para assegurar a universalização do 
atendimento pessoal, estendê-lo para locais em que ele inexistia quando da pri-
vatização. Também nesse caso, tivemos o cuidado de incorporar vários avan-
ços no TAC. Também há previsão de entrega de comprovante de atendimento; 
neste caso, um formulário padronizado. Mas o consumidor também sai com o 
comprovante do atendimento. Essa obrigação está igualmente sujeita a prazo, 
para que a empresa possa adaptar os formulários e os contratos com os parcei-
ros. O atendimento, igualmente, tem que abranger todo o serviço.

Aqui um outro ponto importante: como o formulário vai ter que ser pré-
-impresso, diferente do outro que decorre de impressão do próprio sistema 
no momento do atendimento; neste caso, dos postos terceirizados constou do 
TAC a especificação dos serviços que deverão constar expressamente do for-
mulário padronizado. Vejam, a propósito do que foi falado na exposição do 
Prof. Pasqualotto, da dificuldade de rescindir um contrato, em que consta do 
rol obrigatório o registro do pedido de rescisão do contrato. Então, no formu-
lário vai haver um item para registro do pedido de rescisão. O consumidor vai 
ao posto e diz: “eu quero rescindir, eu estou aqui querendo rescindir”. Vai as-
sinalar isso no formulário e sair do posto com a prova física de que solicitou a 
rescisão, um comprovante padronizado da Oi.

Queremos nós que a Oi realmente qualifique o seu atendimento, a pon-
to de os consumidores não quererem rescindir seus contratos, mas, se quise-
rem rescindir, ou se precisarem, vão ter essa possibilidade facilitada, sem que 
permaneçam na dependência da prestadora em acolher e efetivar o seu pedi-
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do, como vemos nos call centers. Sim, pois se o consumidor tiver em mãos um 
comprovante de que pediu a rescisão, o risco de continuar prestando o serviço 
correrá por conta exclusiva da prestadora, que, se seguir cobrando do consu-
midor e vier a inseri-lo nos serviços de proteção ao crédito, se sujeitará a pagar 
uma alta indenização por danos morais, salvo se dispuser de uma prova muito 
qualificada de que o consumidor mudou de ideia quanto à rescisão.

Sobre a divulgação dos endereços dos postos de atendimento: outro mé-
rito das negociações dos colegas do interior. Mas acabo me estendendo mais 
do que meu tempo permite e, por isso, não vou falar disso, para que o colega 
Osmar destaque os avanços obtidos na negociação conduzida pelos colegas do 
interior do Estado, sob a coordenação dele.

Liquidação das multas e danos morais, dois e meio milhões de reais, o 
mesmo valor negociado no TAC da Capital. Também deixo este ponto para o 
colega.

Eficácia do compromisso: como título executivo que é, ele pode ser co-
brado judicialmente e há multas para o descumprimento de cada obrigação. O 
TAC, por disposição legal, precisa prever multas. As multas previstas são, via 
de regra, de R$ 10 mil de multa diária.

Em caso de falta de resolutividade no atendimento, ou seja, se não bastar 
a efetivação da solicitação ou o comparecimento do consumidor ao posto, será 
exigível pelo consumidor multa da metade da última conta mensal. Se a soli-
citação não for atendida em um segundo contato com a compromissária, mul-
ta no valor integral da última fatura mensal. Vejam que avanço significativo.

Previsão de multas para cada uma das obrigações. Quero apenas chamar 
a atenção de vocês porque aqui há um importante papel a ser desempenhado 
pelos Procons. “Em caso de descumprimento do prazo para adaptação aos ter-
mos deste compromisso dos padrões e rotinas de atendimento pessoal, presta-
dos por meio dos parceiros comerciais”, os Correios, por exemplo, com a pa-
dronização de novos formulários, “a compromissária incorrerá em multa diária 
de R$ 10 mil, por posto de atendimento em que o descumprimento da am-
plitude do atendimento ou do fornecimento da segunda via do formulário for 
devidamente comprovado por fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor 
ou do Ministério Público”.

São vocês os “órgãos de defesa do consumidor” a que se refere o TAC.
Então, é fundamental que vocês se emparceirem com o Ministério Pú-

blico para identificar esse descumprimento. Registrem e formalizem esse des-
cumprimento. Aqui devo destacar uma previsão que a concessionária solici-
tou, ponderando, e nos pareceu razoável, que essa imposição incidirá cinco 
dias úteis depois da comunicação da matriz no Estado. Então, vocês ou nós do 
Ministério Público temos que comunicar à matriz no Estado para que ela pos-
sa corrigir o problema sem precisar correr a multa. Mas esse benefício só pode 
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ser utilizado uma vez por ano para cada posto. Numa segunda constatação, a 
multa correrá desde o dia em que verificado o descumprimento. Importa ter-
mos presente que o importante é a efetividade, não a cobrança da multa. Esta 
se destina a garantir aquela.

Vejam [avançando a visualização para o final do TAC do Interior] quan-
tos colegas assinam. Essa foi efetivamente uma vitória coletiva do Ministério 
Público Federal, e eu tenho um profundo orgulho de integrar esta instituição, 
e um profundo orgulho de ter contribuído com esta vitória. Mas a vitória não 
é apenas do Ministério Público Federal. Esta vitória é de todos nós que defen-
demos os consumidores, e principalmente destes.

Por isso, peço encarecidamente que vocês se comprometam com a efeti-
vidade dela.

Muitíssimo obrigado. 

Ricardo de Oliveira Silva

Boa tarde a todos. Eu gostaria de ini-
ciar saudando o coordenador de nossa 
mesa, Dr. Jurandi, Juiz Federal. Quero fa-
zer uma menção também especial aos dois 
colegas de mesa, Dr. Alexandre e Dr. Os-
mar, figuras centrais, ambos, aliás os três, 
nesse processo de negociação, assembleia 
que desenvolvemos para chegar a uma 
composição desta questão relativa aos pos-
tos de atendimento da telefonia fixa e de-
pois em relação à telefonia móvel. Quero 
saudar também a presença da Dra. Elen, 
diretora jurídica da Oi, e dizer que foi, pelo 
menos ao meu juízo, um processo muito 
interessante, de amadurecimento no rela-
cionamento institucional entre um órgão 
com poderes constitucionais bem defini-
dos, que é o Ministério Público, o Poder 
Judiciário, porque havia ações tramitando 
em juízo. Para que os senhores tenham ideia – Dr. Alexandre fez um relato –, 
as ações eram 14 no interior, ações civis públicas, e uma ação civil pública em 
Porto Alegre; cada uma tinha tramitado ao seu tempo e ao seu modo.

Tínhamos decisões, havia processos que não tinham julgamento de pri-
meiro grau, alguns já tinham sido julgados em 1.º grau, estando em recursos 
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de 2.º grau, havia processo no STJ, processo no Supremo, onde se discutiam 
basicamente algumas situações em que o tempo, a tecnologia e até mesmo o 
regramento da agência reguladora acabou por colocar novas luzes sobre aquilo 
que estava sendo discutido. Imaginem, as ações foram ajuizadas nos anos 2001 
e 2002, nós estamos em 2012, ou seja, muita coisa mudou.

Vocês lembram como algum tempo atrás a gente viajava de avião. A gente 
ia numa agência da companhia que tínhamos escolhido para viajar, na empre-
sa aérea, comprávamos um bilhete, na época era um bilhete, um bilhete físico, 
a gente tinha que cuidar deste bilhete, porque se o perdesse não conseguiria 
voar, nos dirigíamos ao aeroporto e fazíamos o processo de embarque. Como 
é que é hoje? Hoje não existe mais bilhete; são os tíquetes; as empresas não 
vendem mais passagem em balcão. Vocês sabem que as empresas aéreas não 
têm mais lojas, com raríssimas exceções. Como é que se compra passagem aé-
rea hoje, ou diretamente no site da empresa, ou através desses sites de compra 
de passagem. Há vários aí operando. Quem preferir através de uma agência de 
viagem, esta usa o mesmo sistema eletrônico, ou seja, mudou completamente.

Na área da telefonia também mudou, ou seja, qual era o pressuposto ideo-
lógico no sentido de posição científica quando o Ministério Público ajuizou 
a ação, pedindo que a empresa reabrisse os postos de atendimento? A inten-
ção do Ministério Público era que o consumidor tivesse um melhor atendi-
mento, partindo do pressuposto de que o atendimento pessoal é melhor do 
que por outro meio. Muito bem, mas como é que funcionavam os postos de 
atendimento dez anos atrás? Em realidade, eles eram mais um repositório de 
reclamações que eram processadas em cada local. Imaginem lá em São Luís 
Gonzaga, em Nova Petrópolis, mais perto, em São Borja, em Uruguaiana! Em 
cada um desses postos de atendimento, essas reclamações eram feitas, reunidas 
numa pasta e mandadas de malote para Porto Alegre, para a sede da empresa. 
Lembram que era outra companhia que administrava esse serviço na época?

Hoje a realidade mudou, a tecnologia é completamente diferente; hoje 
nós temos linhas ligadas a computadores, serviços que são colocados à disposi-
ção on-line, ou seja, então hoje o pressuposto da efetividade e da resolutivida-
de no atendimento ao consumidor não é mais pura e simplesmente um aten-
dimento pessoal, presencial.

O que garante a efetividade do atendimento do serviço ao consumidor é 
assim: o consumidor vai a um posto de atendimento, ou solicita, via telefôni-
ca, algum serviço, por exemplo, ele quer o cancelamento da linha telefônica, o 
que garante a efetividade é que esse pedido seja lançado no sistema interno da 
empresa; é isso que garante a efetividade e a resolutividade do serviço que ve-
nha a ser solicitado, e essa talvez, se me permitem dizer, seja a grande diferen-
ça, a grande inovação que o TAC contém, qual seja, de que hoje a empresa fez 
um investimento muito importante na modernização e na instalação de ser-
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viços na área de informática para que existisse esse serviço sendo inserido nos 
sistemas da empresa quando houver atendimento, e é importante que se diga 
isso, porque implica que, por exemplo, tenham que ter linhas dedicadas, que 
tem que haver treinamento, tem que ter modernização de equipamento e isso 
implica investimento muito importante da empresa em termos de tecnologia, 
em termos de capacitação de funcionários; é uma realidade completamente di-
ferente de ano atrás.

A empresa realmente tem vontade de se dispor a ter, tem vontade políti-
ca de modificar, de atender bem a seus clientes. Ela sempre quis atender, mas 
agora chegamos a um denominador comum, ou seja, o Ministério Público en-
tendeu que esse seria um diferencial importante, e a empresa também consoli-
dou, em termos de desenvolvimento tecnológico, um instrumento que dá efe-
tivamente este tipo de resposta.

Então, essa modificação e o amadurecimento nas relações permitiram isso, 
porque até então nós tínhamos um clima – é importante que se diga, e não há 
nenhum problema em dizer – muito ruim; o Ministério Público tinha a visão 
de uma empresa que queria descumprir, que não aceitava se submeter às re-
gras, por n razões, e a empresa se sentia do outro lado, muito pressionada pelo 
Ministério Público por algumas coisas que ela não tinha condições de fazer, e 
o amadurecimento passa exatamente por isso: não se pode mudar o passado.

Foi assim. Agora nós podemos acordar em que daqui para frente seja di-
ferente, e é isso que o TAC nos possibilita. O Dr. Alexandre foi muito claro 
ao dizer isso. Diferentemente de uma sentença, que pode ser cumprida volun-
tariamente, mas normalmente vai precisar de outro processo, o de execução.

No TAC, como as regras, as cláusulas, são discutidas consensualmente, há 
um envolvimento pessoal das partes do processo, das partes que estão contra-
tando, no sentido de implementar, de fazer: nós queremos fazer isso e vamos 
fazer. Ou seja, há uma vontade de ambos os lados. Não há mais, diferentemen-
te do processo, um litígio, mas um consenso: vamos buscar um entendimento, 
que é melhor. Não tenho a menor dúvida disso.

Orgulho-me de ter participado desse processo de decisão, especialmente 
porque eu, do outro lado, integrava uma instituição muito forte, o Ministé-
rio Público, que tem n prerrogativas constitucionais para bem cumprir o seu 
papel, mas que segue dois princípios que regem seu trabalho: o princípio da 
unidade da sua atuação constitucional e o princípio da independência consti-
tucional, ou seja, como é que nós vamos fazer?

O desafio que se apresentava para nós era este: como é que eu vou conver-
sar com 14, no caso 15? Imaginem 15 procuradores diferentes, cada um com 
a sua independência funcional, ou seja, ninguém pode dizer para um Procura-
dor ou para um Promotor: faça assim, ou faça de uma maneira diferente. É ele 
que tem que se convencer de que aquilo é o melhor na defesa do Direito que 
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ele está defendendo, e ele não defende nenhum direito pessoal; no Ministério 
Público ele defende direitos coletivos, direitos difusos, ou seja, ele tem liberda-
de para sentar e discutir cláusulas e compromissos, porque ele, repito, defen-
de sempre interesse público e não interesse particular de quem quer que seja.

Então, foi um processo complicado do ponto de vista operacional, mas 
interessante do ponto de vista de quem estuda essa composição dos direitos 
infraconstitucionais desta chamada tutela coletiva, porque, primeiro, nós tive-
mos que decidir sobre como conversar: 15 pessoas de um lado, uma do outro, 
em princípio um desconfiando do outro.

Na verdade, nós estávamos sabendo como é que iríamos conversar, qual 
o grau de credibilidade que colocaríamos nessa conversa, mas o importante é 
que havia um compromisso firme, havia e há, da empresa no sentido de tentar 
fazer com que as coisas realmente acontecessem de modo que ela tivesse um 
compromisso que ela pudesse cumprir e que gerasse um ganho de qualidade 
no sentido de que o consumidor de produtos da empresa, o consumidor de 
produtos de telefonia da Oi seja muito bem atendido.

Por que que isso é importante. Vocês podem me perguntar por que a em-
presa resolveu agora, depois de dez anos, fazer um compromisso de ajustamen-
to de conduta e se submeter a regras muito duras como as que foram estabe-
lecidas.

É muito simples: hoje você tem que atender bem seu cliente; se o cliente 
não for bem atendido na Oi, ele muda para outra empresa qualquer, levando 
o seu número, ou seja, ou empresa atende bem seu cliente ou ela vai perder 
o cliente; essa é a regra do jogo, ou seja, mudou muito e por isso repito mais 
uma vez: o avanço, a passagem do tempo, possibilitou isso; em 2001 não exis-
tia portabilidade, ou seja, quem resolvesse não ter mais o serviço de uma de-
terminada empresa de telefonia, podia optar por outra empresa, mas ia perder 
o seu número; hoje não, isso é completamente diferente.

Então, em realidade, a empresa está comprometida com a qualidade do 
atendimento do seu cliente.

Esse é o diferencial. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte: foi uma 
mudança completa de paradigma; algumas coisas estão acontecendo. Ontem 
houve uma menção de um dos colegas que estava na assistência dizendo: ah, na 
minha cidade ainda não aconteceu. Realmente, em São Jerônimo, nós fomos ve-
rificar, e essa foi a primeira preocupação que eu quis levar ao Dr. Alexandre, a in-
formação na hora, isso em São Jerônimo vai ser em 24 de agosto, de acordo coo 
o planejamento, ou, melhor dizendo, é o prazo que nós temos, até 24 de agosto, 
para modificar os sistemas. Vejam bem, não são coisas que acontecem de repente 
lá em São Jerônimo. Assim como está acontecendo em todo o Estado, a empresa 
está mudando o sistema de informática, está capacitando seus funcionários, di-
zendo: olha, a regra agora é assim, ou seja, fazendo uma adaptação interna muito 
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importante para cumprir as obrigações. A empresa quer cumprir o compromisso 
em todas as suas cláusulas; não quer descumprir cláusula alguma.

Eventualmente poderá, em situações muito pontuais, que aquela vontade 
que nós consubstanciamos num documento chamado termo de ajustamen-
to de conduta não esteja exatamente como nós planejamos, e é por isso que o 
próprio termo de conduta tem cláusulas prevendo essa possibilidade de haver 
alguma situação que esteja em descompasso com aquilo que foi combinado, 
para que a empresa possa tomar conhecimento e providenciar a correção. Cla-
ro, se ela não o fizer, as multas incidirão plenamente.

Mas, essa mudança, repito, a passagem do tempo foi neste caso um aliado 
para que nós buscássemos essa composição que está hoje aí. Eu repito, isso de-
corre de um posicionamento da empresa; diria que é mesmo um posicionamen-
to estratégico, porque a empresa é a única que compareceu aqui e ouviu as crí-
ticas de todos, e não compareceu com um funcionário qualquer; a Dra. Elen é 
a diretora jurídica da empresa, e ela esteve aqui do primeiro momento, da aber-
tura dos trabalhos até hoje, ao seu final, ou seja, é aquilo que nós dizíamos para 
o Dr. Alexandre ao longo das negociações: a empresa não está preocupada com 
as multas que estão previstas; a empresa quer cumprir tudo o que foi acordado.

Essa é a vontade da empresa, e eu falo com liberdade, porque eu não sou 
funcionário da empresa; eu sou um advogado contratado pela empresa para 
fazer esse trabalho, que está consubstanciado naquele documento para celebrar 
um compromisso de ajustamento de conduta, com um termo de ajustamento 
de conduta do Ministério Público, para solucionar um problema, que era essa 
diferença entre divisões que havia entre aquilo que o Ministério Público enxer-
gava e como a mesma empresa enxergava o mesmo problema,

Ou seja, nós tínhamos duas visões do mesmo problema que precisaram ser 
ajustadas e, eu repito, quero, sem sombra de dúvida, fazer um elogio público, 
para mim é absolutamente necessário, ao Dr. Alexandre, ao Dr. Osmar, à Dra. 
Fernanda, que está aqui com o Dr. Rafael, pela disponibilidade deles que, en-
quanto Ministério Público, enquanto Procuradores da República, enquanto 
representantes da sociedade, tiveram que fazer esta composição, porque o Mi-
nistério Público não precisava. O Dr. Osmar poderia dizer: olha, eu não tenho 
interesse em fazer este acordo. Vamos esperar o julgamento. Vamos esperar a 
decisão judicial, ou seja, houve esse gesto de grandeza do Ministério Público 
de buscar a composição, de aceitar esta proposta da empresa, porque, em reali-
dade, a empresa disse: olha, vamos conversar, vamos ver o que nos separa, qual 
é a distância que há entre o que o Ministério Público Federal está pedindo e 
no que a empresa pode se adaptar.

E foi isso que nós fizemos: um processo de ajustamento de conduta; ele 
serve para ajustar essas posições, que estavam muito distantes, e nós consegui-
mos chegar a esse consenso através deste termo de ajustamento de conduta.
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Então, eu quero mais uma vez dizer que este posicionamento do Minis-
tério Público de aceitar e buscar uma composição foi um processo difícil, um 
processo negociado. Eu confesso, Dr. Alexandre, que apanhei bastante, apren-
di muito; o Ministério Público é muito duro nas negociações, mas é o papel 
dele; eu compreendo isso, compreendo que é essa a função do Ministério Pú-
blico; se não for duro, se não for impositivo, dificilmente a coisa acontece.

Mas, de outro lado, nós tínhamos a empresa disposta a negociar e acertar 
suas operações, de modo que nós tivéssemos um consenso, e a grande vanta-
gem da composição é que as coisas já estão acontecendo, nós assinamos o com-
promisso de ajustamento de conduta em Porto Alegre; quando o Dr. Alexan-
dre chegou, em junho ou julho, as coisas já estavam acontecendo; os postos 
de Porto Alegre, o próprio Dr. Alexandre diz, assim como o Procon de Porto 
Alegre, através do seu coordenador, seus funcionários, fizeram verificações e as 
coisas já estavam acontecendo.

Ou seja, não se precisou esperar que houvesse uma execução de senten-
ça, e assim também em relação à composição que se fez em relação ao interior, 
as coisas já estão acontecendo, a empresa já está operando essas modificações 
no seu sistema e procurando que o consumidor tenha o melhor serviço possí-
vel, porque, repito, a intenção da empresa é que tudo aconteça de uma manei-
ra muito melhor do que está acordado, porque isso se traduz num diferencial 
competitivo; a empresa quer atender bem seus clientes e quer que o Ministério 
Público saiba disso, e isso foi consubstanciado, essa vontade, num documento 
chamado termo de ajustamento de conduta.

Então, quero dizer que para mim foi um processo de aprendizado muito 
importante. Eu me orgulho de ter participado desse processo de negociação, 
tenho muito orgulho de ter podido conversar com profissionais da estatura 
técnica e profissional como os procuradores da República que subscreveram 
esse termo, todos eles, e dizer que nós realmente, pelo menos a meu juízo, te-
mos um avanço aqui consubstanciado e eu não sei de nenhuma vez que algu-
ma empresa de telefonia tenha se disposto a vir a um seminário que trata de 
direito das telecomunicações, disposta a ouvir, e é isso que nós temos aqui: a 
empresa veio representada pela Dra. Elen, que é a diretora jurídica; portan-
to, ela tem poder de decisão dentro da empresa, mas assim também todo o 
seu corpo funcional, os funcionários encarregados do serviço de contato com 
o Procon; enfim, a empresa esteve presente, ouvindo, aprendendo, porque 
quando se ouvem as reclamações feitas pelo Procon, a empresa se apropria de 
informações que ela não tem na maioria das vezes e isso vai possibilitar com 
que ela preste um serviço cada vez melhor.

Então, obrigado pela atenção, obrigado pela maneira como fomos todos 
bem recebidos aqui. Este é um Congresso que também mostrou a efetividade 
dessas disposições que estão acordadas, porque aqui nós estamos hoje reunidos 
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discutindo exatamente isto: a implementação, e dando publicidade àquilo que 
foi acordado. Então, Dr. Alexandre e Dr. Osmar, o Dr. Alexandre, que fez esta 
negociação pela capital e região metropolitana e o Dr. Osmar, juntamente com 
a Dra. Fernanda e os outros colegas do interior, discutiram muito e chegamos 
a este denominador comum, que, tenho certeza, vai ser um diferencial positivo 
no relacionamento da Oi com os seus clientes, da Oi com o Ministério Públi-
co Federal e da Oi com os Procons. Nós queremos que as queixas no Procon 
zerem, Dr. Veron, queremos que zerem; esta é a nossa intenção.

Muito obrigado pela atenção.

Este texto é resultado da degravação da palestra e foi revisado por pro-
fi ssional habilitado, mas não pelo autor, pelo que se solicita a com-
preensão do leitor com eventual difi culdade de tolerância, que poderá 
ser suprida com o áudio da própria palestra, disponibilizado na mídia 
digital.

JURANDI: Da mesma forma, cumprimento o Dr. Ricardo pela exposição 
e, antes de passar a palavra ao nosso debatedor, Dr. Osmar Veronese, eu infor-
mo que as perguntas já podem ser dirigidas à mesa, que a gente tenta respon-
der no final. Obrigado.

Osmar Veronese

Saúdo os promotores do evento, os in-
tegrantes da mesa, o Dr. Jurandi, o Dr. Ale-
xandre, o Dr. Ricardo, e especialmente esta 
plateia, que resiste firme, apesar do cansa-
ço, nossos parceiros nesta luta que está sen-
do empreendida.

Alguns temas ainda soam relevantes no 
estágio atual do evento. Um é a questão dos 
contratos, que foi levantada ontem e hoje 
voltou à mesa, ou seja, o resgate da impor-
tância dos acordos, dos contratos. Quando 
um filho comete um deslize, normalmente 
o pai o repreende, ressaltando a importân-
cia de ser honesto, de ser correto na vida. 
Nas lições de sala de aula, fala-se da im-
portância dos contratos, dos ajustes e do 
cumprimento das obrigações assumidas, as 
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quais devem primar pela ética. Toda vez que se faz um negócio privado, surge 
a preocupação de cumpri-lo, ver se possui dinheiro para pagar, o produto para 
entregar, e, sem dúvida, todas as vezes que se faz (ao menos deveria ser) um ne-
gócio com o setor público (com o “público”), ou seja, com o Estado, os con-
sumidores e a sociedade, pela envergadura, pelo valor real e simbólico, deveria 
haver mais compromisso no adimplemento desses contratos.

Infelizmente, nós tivemos muitas situações expostas, que não convém re-
petir, mas uma já foi ventilada no simpósio de dois anos atrás, e merece ser 
retomada. Em relação às empresas parceiras, cumpridoras das avenças, o con-
trato lhes garante a relação, mas em relação às que não se enquadram, que des-
cumprem os acordos, os contratos devem servir para a imposição das sanções, 
em especial, a mais grave delas, a caducidade, que é a medida mais dura, para 
além das próprias multas ou outras sanções. Já conversei algumas vezes com a 
Anatel em relação a isso. Seria importante selecionar a empresa que é símbo-
lo de problema, pelas estatísticas, e aplicar a caducidade do contrato, medida 
de efeito concreto em relação à transgressora e de efeito simbólico em relação 
às demais. Claro que é uma medida drástica, uma última medida, que não se 
quer. O que se quer é um serviço de qualidade, mas, se necessári, é um cami-
nho a ser trilhado.

No direito comparado, há um exemplo na Alemanha, em que a Telefôni-
ca perdeu o pleito em relação à telefonia móvel. Durante dez anos tramitou 
uma ação pedindo uma indenização porque houve rompimento do contrato 
pelo Estado Alemão em relação à Telefônica, e o Alto Tribunal Alemão recha-
çou recurso apresentado pela empresa, dizendo que, na verdade, o governo 
alemão não devia nada para a Telefônica, uma vez que o serviço pactuado, o 
investimento acertado, não tinha sido feito, ratificando, assim, o rompimento 
do contrato sem indenização.

Para ilustrar, trago à baila os contratos de concessão de ferrovias no Brasil. 
Foram concedidos quase 30 mil km de ferrovias e dois terços foram abando-
nados. Sempre ouço falar em equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. 
Quero discutir isso a partir do público, ou seja, se alguém recebe a concessão 
de 100 e abandona 70, é ele que deve para o público e não o Poder Público 
para o concessionário, mesmo na hipótese de rompimento do contrato. É é 
fundamental que os serviços públicos e de interesse público sejam prestados 
com qualidade, prestigiando aqueles que querem prestar um bom serviço, mas 
também aplicando regras duras, batendo de frente em relação àqueles que não 
se enquadram.

Nas sociedades de massa e tecnológicas, as janelas para o mundo que se 
abrem no dia a dia, a partir de nossas casas, são impressionantes. Um dia des-
ses, meu filho de quatro anos, que não sabe ler, estava mexendo em um i-pad, 
e quando lhe perguntei o que estava fazendo, respondeu que estava baixando 
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um programa da Disney. Fui olhar, e, realmente, ele estava baixando uma fotos 
da Disney, não me perguntem como. Esses novos estímulos devem reforçar o 
aparato protetivo em relação aos atuais e novos consumidores que se apresen-
tam nessas janelas mundanas, muitas delas, com risco de vulnerabilidade po-
tencializado, que escapa aos controles normais.

O Dr. Alexandre Gavronski, em novembro passado, na reunião geral de 
Procuradores da República, feita em Porto Alegre, defendeu a apliação do TAC 
com a OI, que ele havia feito na região metropolitana de Porto Alegre, para 
todo o Estado. De início sofreu críticas, porque ninguém mais aguenta tanto 
engano, tanto serviço mal prestado, de modo que mais uma promessa soara 
como possível novo engodo. Os casos são inúmeros, a descrença generalizada, 
há muitas pessoas lesadas, revoltadas, mas, mesmo assim, a gente foi amadure-
cendo o tema e aceitamos seguir conversando.

Depois dessa reunião, certo sábado fui para o posto de atendimento da Oi 
lá em Santo Ângelo, para mudar um plano. Fui ver como é que eram os pla-
nos, já que eu tinha um antigo, do qual pouco compreendia. Conversei com a 
atendente, que não me conhecia, e perguntei a ela o que achava da possibilida-
de de mudar o modelo de atendimento, mais ou menos na linha do TAC que 
se alinhavava. Ela respondeu: “Isso é meu sonho, eu não consigo fazer nada 
aqui, as pessoas vêm aqui, me xingam, eu quero que isso aqui funcione, eu 
quero ter acesso ao sistema”. A partir daí, juntando mais informações, fui me 
convencendo, juntamento com os demais colegas do Estado, de que a questão 
da efetividade era primordial, e que a gente poderia avançar rumo a ela pela 
via dos temidos acordos.

No meu caso, mudei o plano, e cresceu minha preocupação em relação às 
informações que dessa mudança circularam, uma vez que perdi a paciência vá-
rias vezes, com ligações de outros provedores, com várias tentativas de engana-
ção, como certificar outro provedor em razão da mudança de plano.... Como 
não conseguiram aplicar o estelionato, umas duas semanas depois deixaram um 
código com uma empregada e, de inopino, programaram um débito em conta 
de um serviço que não pedi e não queria. Bloqueei a cobrança, e aí começaram 
a mandar boleto de cobrança do “serviço”. Liguei para o pretenso novo prove-
dor (gravando a conversa) e disse que não pedi, não usei e, por isso, não pagaria 
o serviço. Em tom de ameaça fui questionado: “Ah, o Sr. não vai pagar?” Res-
pondi: “Não, não pedi, não usei, não vou pagar” e permaneço aguardando os 
novos capítulos, enquanto guardo os boletos e a gravação. Não entendo muito 
bem como essas informações circulam, mas não raro o consumidor a ser im-
portunado sistematicamente, de manhã, de tarde e de noite, para um certifica-
do ou outro serviço, em uma invasão desmedida à privacidade.

Em relação ao termo de ajustamento de conduta que assinamos neste even-
to com a BrasilTelecom (OI), a construção dele foi obra de muitos atores. O 
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Dr. Ricardo teve um papel importante por conhecer a dinâmica do Ministério 
Público, como Procurador de Justiça aposentado; compreende que trabalha-
mos com quinze colegas que possuem independência funcional, com garantias 
para não aceitar, se for o caso, qualquer acordo extrajudicial. Passo a passo, con-
versamos final de ano, férias, e recordo um episódio que ilustra essa caminha-
da. Um sábado, 21 horas, final de ano, férias, na praia, recebi uma mensagem 
do Colega Gavronski: “Preciso conversar contigo; quando é que posso?” Res-
pondi: “Qualquer hora”. Meia hora depois a ligação, que avançou pelo sábado 
à noite. Na mesma toada, várias conversas foram entabuladas com o Dr. Ricar-
do, representando a empresa, em muitas delas para inserir mais alguma cláusu-
la que contemplasse a reivindicação de algum Procurador, receoso com os insu-
cessos pretéritos e zeloso na defesa dos interesses dos consumidores. 

No fundo esse acordo conclui uma etapa de uma extensa negociação, sig-
nifica um processo de amadurecimento. Acho que é bem importante resol-
vermos a situação do Tíssio e do Caio, as situações individuais, mas é funda-
mental pensarmos na coletividade, no conjunto, e é isso que estamos tentando 
fazer.

Também trabalhamos a ideia de que não existe mais aquela profunda di-
visão entre sociedade e Estado – é um fosso que diminuiu bastante –, ou seja, 
hoje somos um pouco sociedade e um pouco Estado, temos responsabilidade 
com essas políticas públicas e é por isso que a gente está pensando exatamen-
te nesse conjunto, nessa trajetória, pensando na efetividade, pensando no fu-
turo, em recuar um passo para caminhar dois passos. Corremos riscos nesses 
TACs, sem dúvida nenhuma. Vários colegas disseram: “Não temos pressa ou 
não queremos assinar”, mas fomos conversando, resolvendo as resistências, es-
clarecendo as situações e chegamos a um denominador comum. 

Evidente que os signatários do compromisso assumem graves responsabi-
lidades, as quais são compartilhadas por todas as pessoas e entidades que aqui 
estão. Temos lá nossos medos, mas acreditamos no avanço, por isso assumimos 
os riscos, típicos e rotineiros nas funções desempenhadas pelos membros do 
Ministério Público. Afora o já exposto pelos colegas, o compromisso assegura, 
além da comunicação que a empresa fará, dos locais disponíveis para atendi-
mento ao público (com resolutividade, esperamos), via conta telefônica ou em 
correspondência separada, a questão do valor a ser depositado pela empresa, 
cujos critérios de rateio indicam que 50% do valor será distribuído proporcio-
nalmente à população de toda a área lesada, e os outros 50% serão proporcio-
nais ao estágio da ação judicial proposta pelo Ministério Público. Esses crité-
rios ainda serão aperfeiçoados pelas Procuradorias, junto ao Poder Judiciário. 

Para fechar, conclamo o Poder Judiciário, na pessoa do Dr. Jurandi, para 
avançar um pouco nos valores das indenizações, quando uma lesão aos interes-
ses dos consumidores se apresenta. Penso que devemos abandonar a ideia de 



| 352 | 

padronizar as indenizações individuais à moda R$ 1,99, facilitando a bagatela 
do pagamento que alimenta uma prática reiterada, multiplicada, de infrações 
que pouco representam para as finanças da empresa. Praticam-se infrações em 
escala, reservando-se de três a cinco mil reais para acertar com o insignifican-
te número de lesados que reclamam. Então, talvez saindo do Juizado Especial, 
pensar alguma situação em que a gente consiga, nessas ações, trabalhar com 
mais valor, ao invés de cinco mil, cem mil ou um milhão de reais... Agilizar o 
julgamento e a imposição de graves penalidades em ações lesivas às relações de 
consumo, sejam elas individuais e, especialmente, coletivas, também pode ser 
um mecanismo coibidor dessas condutas.

Poderíamos pensar, igualmente, nas redes sociais, em promovermos uma 
espécie de revolução virtual contra as empresas que não prestam serviços ade-
quados. Ou seja, usarmos facebook, twiter e outras redes para uma campanha, 
talvez coordenada por alguma ONG, expondo situações para desgastar a ima-
gem de determinadas empresas. Um movimento dessa envergadura talvez pos-
sa produzir importantes mudanças nas relações de consumo. 

Vi ontem, no debate sobre o conteúdo das gravações, a dificuldade de 
acesso ao gravado pelas operadoras. Será que não dá para nós fazermos uma 
cláusula adesiva a esse nosso TAC e colocarmos na página das empresas um 
link, com a possibilidade de inserção do número do protocolo? O consumidor 
que fez a reclamação acessa o sítio eletrônico, insere o número do protocolo e 
baixa o áudio. Isso seria, penso, uma solução prática para o acesso a esses áu-
dios muitas vezes secretos. Acho que, do ponto de vista tecnológico, hoje é fa-
cílimo fazer isso. Talvez até a própria Anatel possa baixar uma regulamentação 
impondo essa prática. Ah, a empresa não forneceu, bem, se o áudio não está 
disponível, vale o que o consumidor está dizendo. Creio que isso é tecnica-
mente possível e politicamente recomendável.

É também fundamental a capacitação dos integrantes dos Procons para o 
exercício do controle social. Nenhum avanço na história ocorre se a sociedade 
não está engajada, se a sociedade não está participando. Então, até para fazer 
valer o esforço de todos os que aqui estão, pugno pela ampla divulgação do 
acordo (com possibilidade de replicá-lo em outras regiões do Brasil) e, funda-
mentalmente, que todos nós permaneçamos vigilantes, atuantes, cada vez mais 
conscientizados dos nossos direitos de consumidores.

Quero, finalmente, agradecer a todos esses guerreiros que às 18 horas, no 
“dia nacional do consumo da cerveja”, permanecem envolvidos neste debate, 
trocando ideias que visam a afirmar ideais!. Muito obrigado pela atenção.

JURANDI: Acho que já podemos ir direto para as perguntas. Temos três 
perguntas da Dra. Cristiane Pinho para o Dr. Alexandre. A primeira é se o Mi-
nistério Público Federal pretende realizar termo de ajustamento de conduta 
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em relação às demais operadoras de telefonia. A outra é no sentido de que a Oi 
afirma não estar preocupada com as multas, e isso não seria porque as multas 
são em valores muito baixos diante do porte financeiro da empresa, e, por fim, 
como fica a multa que é reversível, nos casos dos clientes de telefonia pré-paga, 
ou seja, não há fatura.

ALEXANDRE: Obrigado pelas perguntas. Realmente abre oportunidade 
para que eu complemente a exposição num ponto fundamental. Essa questão 
das outras operadoras é fundamental. Só não falei antes justamente porque tinha 
certeza que isso viria nas perguntas e eu já estava com meu tempo absolutamen-
te estourado. É claro que o nosso próximo passo é justamente ir atrás das demais 
prestadoras, para assegurar o mesmo serviço. Dr. Ricardo, é Claro, não é Oi.

Eu apresentei na exposição o regulamento da telefonia móvel, do serviço 
móvel, que prevê setores de atendimento, com critérios um pouco diferencia-
dos, que são menos amplos e que nós firmamos nos TACs, mas que certamen-
te vão ser buscados por nós. O nosso próximo passo é esse. Em Porto Alegre eu 
só estava esperando a finalização do TAC para abrir um inquérito civil e então 
começar a buscar das demais prestadoras o atendimento pessoal.

Nós não temos como exigir das demais prestadoras, exatamente nos mes-
mos termos da Oi, porque a Oi tinha a peculiaridade de ser também con-
cessionária de telefonia fixa, e aí, por conta disso, ela tinha obrigações que 
pautaram a nossa negociação, mas certamente é aquilo que estava dizendo da 
diferença de regulamentação. A regulamentação para as demais telefonias é 
aquela prevista na Resolução 477, que prevê a obrigatoriedade do setor de re-
lacionamento de possibilitar ao interessado e usuário, por meio de atendimen-
to pessoal, o atendimento de pedidos de informação, esclarecimento, entrega, 
mediante protocolo, de reclamações, solicitação de serviço ou qualquer outra 
interação ligada ao serviço da prestadora. Então há essa previsão do setor de 
relacionamento e há essa disposição que vai disciplinar esse setor de relaciona-
mento, criando alguns critérios. Olha o segundo critério ali: em até 42 meses 
da entrada em vigor desse regulamento, a Oi tem a obrigação – a Oi e as de-
mais operadoras de telefonia móvel – de abrir os setores de relacionamento em 
cidades com população igual ou superior a 100 mil habitantes.

Durante o encontro, eu já vinha inclusive conversando com os parceiros 
da Anatel, o Maurício e o Dalmolin, que agora já se retiraram, mas estavam 
conosco até há pouco tempo; são técnicos da Anatel, e nós já vínhamos estu-
dando como é que começaríamos agora a buscar a exigência dessa instalação 
do setor de atendimento nas microrregiões com mais de 100 mil habitantes e 
esse setor de relacionamento requer algumas exigências a mais; por exemplo, 
para Porto Alegre deve ser previsto setor de relacionamento adicional a cada 
400 mil habitantes por microrregião; então nós vamos atrás disso; é impor-
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tante ressaltar as disciplinas dos §§ 3.º e 4.º: setor de atendimento e/ou ven-
da pertencente à própria prestadora tem as mesmas obrigações de um setor de 
relacionamento; aquelas coisas da Anatel de ter várias terminologias para va-
riadas situações; o setor de relacionamento parece ser o call center. Pelo que eu 
consegui depreender das leituras que eu faço, confirma-se que é isso mesmo; 
então, quando o setor for da própria prestadora, tem que funcionar como se 
fosse um call center. É aquela previsão até do sistema próprio que nós coloca-
mos no TAC; é a mesma lógica.

O § 4.º trata do setor de atendimento e/ou venda de terceiros. Olhem 
que interessante: para que se efetue a ativação de estação móvel, devem enca-
minhar à prestadora pedidos de rescisão do contrato de prestação de serviço 
móvel pessoal apresentados por usuários, fornecendo comprovante de recebi-
mento. Fantástico! Nós e vocês podemos começar então agora a cruzada, só 
que vamos ter que começar do início com as outras prestadoras, porque não há 
ação contra elas; é a cruzada que vamos iniciar, e queremos acreditar que não 
demorará dez anos para se dar efetividade a isso.

Esse § 4.º é muito interessante, porque fala daquela rescisão tão difícil que 
nós mencionamos. Ainda que sejam terceirizados, faz-se a ativação. Tem que 
receber pedido de rescisão e com comprovante e aí entra aquilo que eu falava: 
a importância do regulamento é que a própria prestadora não tem o que dizer 
à Anatel, e nós mobilizamos esforços para isso. Então, o nosso próximo papel 
é nesse parâmetro. Acreditamos que a própria Oi vai desenvolver uma publici-
dade empresarial no sentido de que ela faz e as outras não fazem, e aí acredita-
mos que a própria competitividade vai fazer com que as prestadoras busquem 
se adequar a essa disciplina. Acho que é o caso de se estudar, mas nós temos 
que refletir mais adequadamente na lógica da publicidade negativa, aquela a 
que o Dr. Osmar se referia, para nós passarmos todo este ano de 2012 e talvez 
um pouco do ano de 2013 buscando as demais prestadoras; quando algumas 
aceitarem a negociação e outras não, começarmos a fazer uma mídia negativa 
daquelas que não aceitam, com a ajuda de vocês.

Vamos ter que pensar em nos articular; para isso, temos recursos para o 
nosso terceiro simpósio, que vai acontecer no ano que vem. Vocês já podem 
sair deste simpósio pensando em qual o objeto do próximo, de 2013. Pode ser 
um excelente tema; até lá, podemos buscar a extensão para as demais prestado-
ras, e, se nós não tivermos sucesso, usar o simpósio de 2013 para traçar a estra-
tégia de atuação para estender às outras a mesma disciplina, mas certamente é 
o próximo passo, e aqui é importante que nós busquemos uma parceria com o 
MP estadual, porque, a menos que a gente consiga trazer a Anatel para nossa 
discussão, e, por conta do que diz o regulamento, a gente pode trazer esse as-
pecto específico, por exemplo, da rescisão ou então, se for só contra a presta-
dora, talvez o próprio MP estadual possa tocar essa ação.
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Com relação à outra pergunta da Dra. Cristiane, a Oi afirma que não está 
preocupada com as multas, não seria porque o acordo pactuado é bagatela para 
o porte financeiro da empresa; não é bagatela. São R$ 10 mil diários, por posto 
de atendimento; só em Porto Alegre são três postos; se a Oi passar um ano sem 
cumprir o que diz o TAC, ela pagará R$ 1 milhão por ano de multa; não é baga-
tela; é exatamente a mesma multa que se fixava judicialmente. Talvez a Cristiane 
não tenha atentado para o fato de que a multa é diária, são R$ 10.000,00 diá-
rios. Se a Oi fizer a loucura de não implantar o TAC no Estado inteiro, eu não 
fiz as contas, mas, eu chutaria, por baixo, que estaria correndo uma multa diária 
de R$ 500 mil, porque suponho que sejam pelo menos 50 postos no Estado; en-
tão não é bagatela. Certamente nós não faremos um TAC sem essa multa efetiva.

A outra questão é muito importante: como fica a multa que é reversível ao 
consumidor quando o cliente é pré-pago, ou seja, não há fatura? É importante 
que se esclareçam algumas coisas: primeiro a disposição de resolver, a obriga-
ção de resolver no primeiro atendimento vale, independente da multa. É im-
portante que vocês entendam que são duas coisas diferentes: a obrigatoriedade 
já está no TAC, tem que resolver no primeiro atendimento sendo cliente; seja 
pré-pago, pós-pago, telefonia fixa, essa obrigatoriedade existe; a multa prevista 
com base no último faturamento de fato só vai se aplicar para quem é telefo-
nia fixa; esse TAC que foi firmado é relativo à telefonia fixa; não é pós-pago. 
Ele foi firmado e negociado na lógica da telefonia fixa. Quando nós fomos es-
tender para a telefonia móvel, até pela complexidade da discussão, nem todas 
as cláusulas conseguiram ser rediscutidas. Entendam que nesse segundo avan-
ço para a telefonia móvel, que não era nem objeto das ações civis públicas, nós 
não tínhamos nem ação; nós estávamos discutindo um avanço com a empre-
sa que não tinha ação; diferentemente, as ações versavam sobre telefonia fixa; 
nós discutimos com a empresa de novo o mérito dessa negociação que se fez 
quando se estendeu para todo o Estado. Para estender ao móvel, isso não esta-
va para as ações e nós negociamos mesmo assim; então, não estando nas ações, 
não eram todas as cláusulas que ficaram abertas à discussão, e nessa, em par-
ticular, não foi possível avançar nesse aspecto, o que não quer dizer que esse 
consumidor não tem o mesmo direito.

Daí você pergunta: então não serve para nada; claro que serve. É impor-
tante lembrar que para aquela multa gerar efeitos, o consumidor tem que de-
mandar a questão judicialmente. Então um consumidor pré-pago também 
teria que demandar, e daí o que interessa nisso é que, como a obrigação da 
resolutividade consta no TAC, ele, se for demandar judicialmente, demanda 
com base nessa obrigatoriedade que a empresa tinha assumido e pede seus da-
nos morais até com base naquele descumprimento. Então, para aquele cliente 
pré-pago que ficar muito indignado com a falta de resolutividade e precisar ir 
a juízo, ele vai a juízo usando o nosso dispositivo, que se aplica a ele.
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A Oi assumiu com o Ministério Público a obrigatoriedade da resolutividade 
e não assegura a efetividade; isso me lesa, isso gera danos morais; então, pede os 
seus danos morais com base nisso. Claro que é um avanço interessante. Podería-
mos ter avançado nesse ponto, mas, diante da complexidade da negociação, não 
foi possível avançar nesse aspecto. Como eu disse a vocês, essa multa pró-consu-
midor foi uma inovação bastante diferente, bastante inovadora; não consegui-
mos avançar em tudo nesse ponto, mas ressalto: é um avanço, inclusive para o 
pré-pago, porque também para o consumidor do pré-pago existe a obrigatorie-
dade do atendimento, da resolutividade do primeiro atendimento.

Queria fazer uma complementação: acho que talvez do ponto de vista 
das multas globais, Alexandre, olhando que possivelmente as ações estavam 
decidindo e tal, os juízes estavam fixando, provavelmente, um valor muito 
maior; tínhamos lá a noção disso, tanto que me lembro que o Dr. Ricardo 
chegou lá e a primeira proposta foi de R$ 700 mil para fazermos o acordo, 
e eu disse nem pensar; são R$ 10 milhões, ou não sai o acordo, e aí começa-
mos a conversar sobre isso; foram quatro horas de conversa; eram 8 horas da 
manhã, e ele já estava na procuradoria lá em Santo Ângelo; saí daqui para ir 
lá, aí em torno do meio-dia, e nos foi matando no cansaço, porque ele não é 
fraco na negociação. Consegui avançar um pouco na negociação; queria era 
avançar na efetividade, porque a gente abriu essa possibilidade de multa alta 
com o Poder Judiciário.

É uma possibilidade de difícil execução. Aí a gente pensou que com as ações 
a gente queria mesmo era o atendimento; como a promessa do atendimento vem 
de forma amarrada e tal, a gente resolveu: bom, se o atendimento for efetivo da-
qui para frente, é isso que nós esperamos, e acabamos cedendo um pouco do 
ponto de vista do valor e acrescentando a questão da telefonia móvel também, 
que era outra situação, que nós entendemos que foi também um ganho.

Por isso é que nós cedemos do ponto de vista do valor. Para diminuir, para 
chegar a esses valores, não foi fácil; foram quatro horas, além de muita escrita, 
muita conversa por telefone; mas chegamos a esse acordo.

Obrigado à Dra. Cristiane. Ela encaminhou outra questão e não propria-
mente uma pergunta; é uma sugestão de meta para ser alcançada: atendimento 
presencial do consumidor em relação aos hipossuficientes, que não conseguem 
acessar atendimento por telefone, muito menos pela Internet; é uma sugestão 
de meta. Muito obrigado.

Dra. Egidia Borges de Morais, advogada especialista em direito do consu-
midor, faz algumas considerações e também algumas perguntas. Ela diz: nas 
turmas recursais, a determinação de devolução em dobro dos valores nunca é 
reconhecida; o que fazer?

No caso de indenização por danos morais, há consumidores lesados; há 
igualmente, pelas turmas recursais, a revisão dos valores, que na maioria das 
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vezes é minorado; o que fazer? Por medo da industrialização do dano moral 
pelo Poder Judiciário, a questão de demandas por perdas de portabilidade nu-
mérica é reconhecida de forma irrisória, quando deveria considerar sobrema-
neira que um número de telefone hoje em dia é quase uma extensão da per-
sonalidade de seu portador e configura lesão econômica na medida em que as 
pessoas utilizam o seu telefone para trabalhar.

O que fazer quando o próprio Judiciário como prestador de serviço pú-
blico nos seus julgamentos muitas vezes deixa de contemplar direitos funda-
mentais dos consumidores por desconhecimento criterioso das normas consu-
meristas? Vou falar um minuto sobre isso aqui. A pergunta não é dirigida para 
ninguém na mesa, mas eu imagino que eu não posso deixar de fazer a defesa do 
Judiciário. Temos todas essas preocupações. Pode ter certeza que inquieta quase 
todos nós, juízes. É mesmo uma preocupação desde quando o CNJ editou, no 
final de 2010, a Resolução 125, instituindo a política nacional de tratamento 
adequado dos conflitos. Foi justamente o reconhecimento de que muitas vezes a 
crise do Judiciário não é só esta questão de recursos e demora; a demora sempre 
existiu, mas, sobretudo, também o sistema atual de solução de conflitos pela 
via da sentença às vezes não atende suficientemente o que os usuários da justiça 
esperam; por isso que o conceito de acesso à justiça depois dessa resolução, dessa 
forma de tratamento adequado de conflito, passou a contemplar o acesso não só 
formal à justiça, mas o acesso à ordem jurídica justa.

Então, diante dessa nova feição do Judiciário, dessa nova cara do Judiciá-
rio, que se pretende implantar, essa resolução é que está dando um enfoque 
todo especial, uma atenção toda especial a outras formas de solução de confli-
tos, entre elas a mediação e a conciliação.

Na Justiça Federal e também na Estadual, estão sendo implantados, no 
Brasil inteiro, os Centros de Conciliação. Só na Justiça Federal aqui até o meio 
do ano nós teremos dez centros de conciliação e solução de conflitos, não só 
na capital e no interior e por isso é um reconhecimento: todas essas indagações 
que estão aqui passam pela forma tradicional de prestar jurisdição, em que 
para o juiz impõe, substituindo as partes na solução do conflito, o que, como 
se pôde observar ao longo do tempo, não tem se mostrado em muitos casos a 
mais adequada.

Por isso mesmo a importância do ajustamento de conduta, uma solução 
encontrada pelas próprias partes, e não pelo Poder Judiciário. Então, espera-se 
que com essa mudança de mentalidade, de filosofia, no tratamento de confli-
tos, a gente comece a priorizar a solução pela via consensual, e o papel do Judi-
ciário então será remodelado. Aí a visão do Judiciário como terceiro, equidis-
tante, para a solução do conflito por sentença também passa a fazer parte do 
Poder Judiciário viabilizar a solução dos conflitos pela via da mediação, conci-
liação, ajustamento de conduta.
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Então, passo o microfone para o Dr. Santini, para fazer o encerramento do 
evento. Antes, agradeço a atenção de todos.

Neste momento de final de evento, não podemos deixar de agradecer a par-
ticipação efetiva de todos os atores que fizeram acontecer este grande momen-
to. Ao encerrar estes dois dias de excelente trabalho, convivência e aprendizado, 
faço a pergunta: “O que vai acontecer de efetivo a partir do dia seguinte?” Se não 
acontecer nada a mais do que aconteceu nestes dois dias, posso afirmar, com se-
gurança, que o evento, apesar de ter sido maravilhoso em todos os sentidos, va-
lerá parcialmente. O que espero que aconteça pós-evento é que cada ator aqui 
presente seja o implementador e multiplicador das propostas e ações sugeridas e 
defendidas. Todos nós temos o dever de “fazer acontecer”; não podemos ter um 
papel de coadjuvantes, mas teremos que ser os protagonistas dessas inovações 
para sermos merecedores e coerentes entre discurso e prática.

Queremos ter a certeza de que no próximo ano, quando estaremos reali-
zando o III SIMPÓSIO EM TLECOMUNICAÇÕES, possamos avaliar os 
avanços e desafios realizados por todos os atores e concluir que o segmento de 
telecomunicações melhorou, graças aos esforços convergentes e a vontade de 
fazer acontecer. Esperamos encontrá-los no ano de 2013, quando cada um po-
derá relatar os avanços e as conquistas nesse segmento tão importante para a 
sociedade brasileira. 

Agradecemos o privilégio de compartilhar esse grande momento de socia-
lização do conhecimento e do saber. Muito obrigado a todos e êxito nas esco-
lhas entre as opções que a vida nos oferece. 

Os organizadores do II Simpósio por ocasião do encerramento: da esquerda para a 
direita: Alcebíades Adil Santini, Cristiano Aquino e Alexandre Amaral Garvonski.
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Anexo 1
TACs dos Postos de Atendimento OI/

BrasilTelecom
1.1. TAC da capital
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1.2. TAC do interior (todo o Estado)
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Anexo 2
Relatório e conclusões do I Simpósio 

Relatório dos trabalhos 

O Simpósio “Consumidores dos Serviços de Telecomunicações: entre o 
direito e a realidade” realizou-se nos dias 23 e 24 de setembro de 2010, no 
auditório da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, contando 
com uma assistência participativa de cerca de 50 pessoas, incluindo procu-
radores da República, servidores e estagiários do Ministério Público Federal 
lotados no Rio Grande do Sul, Conselheiro Presidente, superintendentes e 
servidores da ANATEL, membros de PROCONs e de entidades organiza-
das de defesa dos consumidores do Rio Grande do Sul (Fórum Estadual de 
Defesa do Consumidor, ANDICON, PROTESTE e IDEC), além de alguns 
representantes de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações in-
tegrantes do respectivo comitê criado no âmbito do Fórum Estadual de De-
fesa dos Consumidores.

Atuaram como expositores representantes da ANATEL (seu Conselhei-
ro Presidente, Embaixador Ronaldo Sardemberg; a Superintendente Execu-
tiva Simone Sholze, o Superintendente de Fiscalização Edilson Ribeiro dos 
Santos e o Gerente Regional do Rio Grande do Sul José Jacob Betoni), do 
Departamento de Defesa e Proteção do Consumidor (Diretora Juliana Fer-
reira da Silva e Coordenadora Laura Mendes), do Tribunal de Contas da 
União (Secretário de Fiscalização de Desestatização), da PROTESTE – As-
sociação Brasileira de Defesa do Consumidor (Advogada Flávia Lefévre), do 
IDEC (Advogado Guilherme Varella), do Comitê de Defesa dos Usuários de 
Serviços de Telecomunicações da ANATEL – CDUST (Procuradora de Jus-
tiça do MPDFT Suzana de Toledo Barros), do Ministério Público Estadual 
(Coordenadora do Centro de Apoio das Promotorias de Defesa do Consu-
midor, Promotora de Justiça Têmis Limberger), do PROCON-RS (Coorde-
nadora Adriana Burger), do Fórum Estadual de Defesa dos Consumidores 
(Coordenador Alcebíades Santini) e do Poder Judiciário Estadual (Juiz de 
Direito Carlos Eduardo Richinitti). 

Atuaram como presidentes de mesa e debatedores membros do Ministé-
rio Público Federal: o Coordenador da 3.ª Câmara de Coordenação e Revisão, 
Subprocurador-Geral da República, Antônio Fonseca, e os procuradores da 
República membros do GT Telefonia: Alexandre Amaral Gavronski, Duciran 
Farena e Waldir Alves. 
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Nos dois dias do evento, os trabalhos tiveram início aproximado às 
9h30min e se estenderam para além das 19h. 

Diagnóstico

Os debates do Simpósio reforçaram o diagnóstico que o justificou: de que 
a disciplina normativa aplicável é boa mas tem baixa efetividade, o que eviden-
ciou a insuficiência do enforcemet da agência reguladora para assegurar efetivi-
dade à própria regulação por meio da efetividade de sua atuação fiscalizatória 
bem como para induzir uma postura empresarial de boas práticas, isto é, de 
cumprimento espontâneo das normas vigentes, especialmente do Código de 
Defesa do Consumidor, das leis específicas (Lei 9.472/97 e Lei 8.977/95 – TV 
a Cabo) e da regulamentação editada pela ANATEL (Regulamento do Serviço 
de Telefonia Fixa Comutada, anexo à Res. 426/2006; Regulamento do Serviço 
Móvel Pessoal, anexo à Res. 477/2007, Regulamento do Serviço de Comuni-
cação Multimídia, anexo à Res. 272/2001 e Regulamento de Proteção e Defe-
sa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de TV por assinatura, anexo à Res. 
477/2007, bem como dos Planos Gerais de Metas de Qualidade). 

Dentre as várias informações obtidas no Simpósio que autorizam tal diag-
nóstico encontram-se:

• o acentuado contraste entre o valor total das multas aplicadas no pe-
ríodo de existência da ANATEL (cerca de R$ 10 bilhões) e o valor 
efetivamente pago dessas multas (cerca de R$ 500 milhões, ou 5% do 
total);

• um elevadíssimo número de reclamações individuais diárias, que vem 
crescendo ao longo dos anos (atualmente 7.000), que, não obstante 
“baixadas” como resolvidas após a intermediação da Agência e infor-
mação da empresa, não contemplam a verificação da veracidade da 
informação prestada pela empresa nem a punição exemplar em caso 
de falsidade, nem tem servido a induzir uma fiscalização efetiva sob a 
perspectiva coletiva e preventiva direcionada ao banimento das práti-
cas constatadas; 

• a existência de deveres das prestadoras previstos expressamente no re-
gulamento editado pela própria ANATEL que, a despeito da acen-
tuada importância para a proteção dos direitos dos consumidores e 
da fácil constatabilidade sobre o seu cumprimento, são descumpridos 
mesmo após mais de três anos da sua edição (caso da possibilidade 
de acompanhamento de reclamações pela internet – art. 15, § 3.º do 
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SMP, e da possibilidade de rescisão pela internet – art. 23, I, e §§ 5.º 
e 6.º do SMP, exemplos citados no evento);

• a constatação de que diagnósticos coincidentes entre o DPDC/PRO-
CONs e da própria ANATEL (ao menos pela Gerência do Rio Gran-
de do Sul) de que a reiteração de cobranças indevidas inclui-se entre 
as práticas mais reprováveis e merecedoras de firme repressão, não tem 
sido suficientes para desestimular as empresas de praticá-las, apesar da 
aplicação da multa máxima prevista em lei (R$ 50 milhões).

Outra constatação importante para fins de atuação estratégica dos legiti-
mados à defesa coletiva dos consumidores é que a universalização das teleco-
municações, apontada pela ANATEL como maior ganho social de sua atua-
ção, e da política de privatizações adotada pelo Governo Federal, viabiliza-se 
majoritariamente (mais de 80%) por meio de oferta de serviços pré-pagos que 
são substancialmente mais caros que os serviços oferecidos em planos pós-pa-
gos, estando estes entre os mais caros do mundo, levando o Brasil a figurar 
no penúltimo lugar no ranking mundial de tráfego de voz (só o Marrocos fala 
menos que o Brasil) segundo pesquisa elaborada pela empresa Merril Lynch e 
divulgada pela PROTESTE, a despeito do elevado número de aparelhos ce-
lulares.

Mereceram especial menção no Simpósio, ainda, as acentuadas dificulda-
des de efetiva e qualificada participação dos consumidores no processo de re-
gulação da Agência, seja em razão da anacrônica e frágil configuração dos es-
paços organizados institucionalmente para a participação dos consumidores 
(caso dos Comitês de Usuários), seja em razão da excessiva tecnicidade com 
que são submetidas à consulta pública para contribuição dos consumidores as 
matérias pendentes de regulação sem indicação de suas consequências concre-
tas (como tem apontado o IDEC) e a pouca transparência com que atua a fis-
calização da ANATEL em razão da regra de sigilo dos PADOs. 

Plano de ação 

Diante desse diagnóstico, algumas ORIENTAÇÕES GERAIS para re-
versão da falta de efetividade assomaram quase à unanimidade dos presen-
tes. São elas: 

1) necessária e urgente adoção, pelos órgãos e entidades de proteção e de-
fesa dos consumidores, de uma estratégia que se paute pela coletivização na 
apuração e na busca das soluções, extraprocessuais ou processuais, para as in-
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frações constatadas de forma pulverizada e pela atuação preventiva e proativa 
destinada a evitar repetição de condutas; 

2) na atuação processual, priorização, no trato coletivo, pedidos de natu-
reza mandamental aos condenatórios, de modo a dispensar liquidação e exe-
cução individualizadas e assim, contribuir para a otimização da prestação ju-
risdicional; nos condenatórios, orientar os pedidos de indenizações de modo a 
atuarem efetivamente no cálculo econômico das empresas, de modo a tornar 
antieconômico o desrespeito a seus direitos; 

3) integração entre os órgãos e entidades de proteção e defesa dos consu-
midores (incluindo a ANATEL), tanto para somar esforços na produção das 
provas e troca de experiências e informações, quanto para repartir estrategica-
mente as responsabilidades, atuando de forma concertada; 

4) necessidade de adoção de medidas que promovam espontaneamente as 
boas práticas (cumprimento espontâneo das normas vigentes) e levem ao ba-
nimento daquelas consideradas mais desleais e nocivas à harmonia das relações 
de consumo (como a cobrança de serviços não solicitados ou prestados);

5) necessidade de uma fiscalização proativa da Agência e da efetividade 
da respectiva atividade sancionatória com adoção de medidas que efetivem 
o direito, incrementando o recurso às medidas cautelares especialmente nos 
atentados mais graves ou abrangentes contra os direitos dos consumidores ou 
quando a aplicação de multas se mostrar ineficaz (implementação das determi-
nações do acórdão n.o 2109/2006 do TCU); 

6) maior publicidade da atuação da ANATEL (atos, fiscalizações e PA-
DOs);

7) adoção de medidas destinadas a qualificar a participação dos consu-
midores nos processos de consulta pública, dentre elas a submissão à consulta 
não apenas da proposta de resolução e suas motivações técnicas, mas também 
a especificação simplificada das principais inovações propostas e seus reflexos 
diretos para os consumidores (positivos e negativos); 

8) reforço às estruturas de participação qualificada e direta dos consumi-
dores junto à Agência nos respectivos canais institucionais (especificamente os 
Comitês de Usuários), assegurando composição exclusiva ou amplamente ma-
joritária, plural e representativa dos consumidores (sem prejuízo da abertura 
das reuniões aos técnicos da agência e fornecedores), prerrogativas destinadas 
a assegurar a independência (relacionadas ao processo de indicação e compo-
sição do comitê) e acesso efetivo à informação (disponibilização dos PADOs 
para vista e cópia, excetuadas apenas as informações de caráter sigiloso, por 
exemplo) e oportunidade de manifestação em todos os processos de regulação 
que afetem os direitos dos consumidores depois da apreciação das contribui-
ções apresentadas em consulta pública e antes da deliberação da diretoria cole-
giada; 
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9) desenvolvimento de canais de interlocução qualificada entre os forne-
cedores e os órgãos e entidades de proteção e defesa dos consumidores, jun-
tamente com a agência reguladora, no sentido de identificar a disposição da-
queles para adoção efetiva de boas práticas comerciais, prevenção à lesão dos 
direitos dos consumidores e para a construção dos consensos possíveis, estimu-
lando a participação dos fornecedores com ampla divulgação (positiva e nega-
tiva) da receptividade ou resistência à iniciativa;

10)  maior divulgação entre os consumidores em geral dos seus direitos rela-
cionados aos serviços de telecomunicações e combate à publicidade enganosa.
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LEI Nº 9.472, DE 16 DE 
JULHO DE 1997.

Dispõe sobre a organização dos serviços 
de telecomunicações, a criação e funciona-
mento de um órgão regulador e outros as-
pectos institucionais, nos termos da Emenda 
Constitucional nº 8, de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

LIVRO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1° Compete à União, por intermé-
dio do órgão regulador e nos termos das po-
líticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e 
Legislativo, organizar a exploração dos servi-
ços de telecomunicações.

Parágrafo único. A organização inclui, 
entre outros aspectos, o disciplinamento e a 
fiscalização da execução, comercialização e 
uso dos serviços e da implantação e funcio-
namento de redes de telecomunicações, bem 
como da utilização dos recursos de órbita e 
espectro de radiofreqüências. 

Art. 2° O Poder Público tem o dever de:
I - garantir, a toda a população, o acesso 

às telecomunicações, a tarifas e preços razoá-
veis, em condições adequadas;

II - estimular a expansão do uso de redes 
e serviços de telecomunicações pelos serviços 
de interesse público em benefício da popula-
ção brasileira;

III - adotar medidas que promovam a 
competição e a diversidade dos serviços, in-
crementem sua oferta e propiciem padrões 
de qualidade compatíveis com a exigência 
dos usuários;

IV - fortalecer o papel regulador do Es-
tado;

V - criar oportunidades de investimento 
e estimular o desenvolvimento tecnológico e 
industrial, em ambiente competitivo;

VI - criar condições para que o desenvol-
vimento do setor seja harmônico com as me-
tas de desenvolvimento social do País.

Art. 3° O usuário de serviços de teleco-
municações tem direito:

I - de acesso aos serviços de telecomuni-
cações, com padrões de qualidade e regulari-
dade adequados à sua natureza, em qualquer 
ponto do território nacional;

II - à liberdade de escolha de sua presta-
dora de serviço;

III - de não ser discriminado quanto às 
condições de acesso e fruição do serviço;

IV - à informação adequada sobre as con-
dições de prestação dos serviços, suas tarifas 
e preços;

V - à inviolabilidade e ao segredo de sua 
comunicação, salvo nas hipóteses e condições 
constitucional e legalmente previstas;

VI - à não divulgação, caso o requeira, de 
seu código de acesso;

VII - à não suspensão de serviço presta-
do em regime público, salvo por débito dire-
tamente decorrente de sua utilização ou por 
descumprimento de condições contratuais;

VIII - ao prévio conhecimento das condi-
ções de suspensão do serviço;

IX - ao respeito de sua privacidade nos do-
cumentos de cobrança e na utilização de seus 
dados pessoais pela prestadora do serviço;

Anexo 3
Legislação e regulamentação

3.1. Lei n.º 9.472/97, Lei Geral das Telecomunicações*

* Disponível em http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/Leis/L9472.htm. Acesso em 06/02/2013.
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X - de resposta às suas reclamações pela 
prestadora do serviço;

XI - de peticionar contra a prestadora do 
serviço perante o órgão regulador e os orga-
nismos de defesa do consumidor;

XII - à reparação dos danos causados pela 
violação de seus direitos.

Art. 4° O usuário de serviços de teleco-
municações tem o dever de:

I - utilizar adequadamente os serviços, 
equipamentos e redes de telecomunicações;

II - respeitar os bens públicos e aqueles 
voltados à utilização do público em geral;

III - comunicar às autoridades irregula-
ridades ocorridas e atos ilícitos cometidos 
por prestadora de serviço de telecomunica-
ções.

Art. 5º Na disciplina das relações econô-
micas no setor de telecomunicações obser-
var-se-ão, em especial, os princípios constitu-
cionais da soberania nacional, função social 
da propriedade, liberdade de iniciativa, livre 
concorrência, defesa do consumidor, redução 
das desigualdades regionais e sociais, repres-
são ao abuso do poder econômico e conti-
nuidade do serviço prestado no regime pú-
blico.

Art. 6° Os serviços de telecomunicações 
serão organizados com base no princípio da 
livre, ampla e justa competição entre todas as 
prestadoras, devendo o Poder Público atuar 
para propiciá-la, bem como para corrigir os 
efeitos da competição imperfeita e reprimir 
as infrações da ordem econômica.

Art. 7° As normas gerais de proteção à 
ordem econômica são aplicáveis ao setor de 
telecomunicações, quando não conflitarem 
com o disposto nesta Lei.

§ 1º Os atos envolvendo prestadora de 
serviço de telecomunicações, no regime pú-
blico ou privado, que visem a qualquer for-
ma de concentração econômica, inclusive 
mediante fusão ou incorporação de empre-
sas, constituição de sociedade para exercer o 
controle de empresas ou qualquer forma de 
agrupamento societário, ficam submetidos 
aos controles, procedimentos e condiciona-
mentos previstos nas normas gerais de prote-
ção à ordem econômica.

§ 2° Os atos de que trata o parágrafo an-
terior serão submetidos à apreciação do Con-
selho Administrativo de Defesa Econômica - 
CADE, por meio do órgão regulador.

§ 3º Praticará infração da ordem econô-
mica a prestadora de serviço de telecomu-
nicações que, na celebração de contratos de 
fornecimento de bens e serviços, adotar prá-
ticas que possam limitar, falsear ou, de qual-
quer forma, prejudicar a livre concorrência 
ou a livre iniciativa.

[...]

Art. 19. À Agência compete adotar as 
medidas necessárias para o atendimento do 
interesse público e para o desenvolvimento 
das telecomunicações brasileiras, atuando 
com independência, imparcialidade, legali-
dade, impessoalidade e publicidade, e espe-
cialmente:

I - implementar, em sua esfera de atri-
buições, a política nacional de telecomuni-
cações;

II - representar o Brasil nos organismos 
internacionais de telecomunicações, sob a 
coordenação do Poder Executivo;

III - elaborar e propor ao Presidente da 
República, por intermédio do Ministro de 
Estado das Comunicações, a adoção das me-
didas a que se referem os incisos I a IV do 
artigo anterior, submetendo previamente a 
consulta pública as relativas aos incisos I a 
III;

IV - expedir normas quanto à outorga, 
prestação e fruição dos serviços de telecomu-
nicações no regime público; 

V - editar atos de outorga e extinção de 
direito de exploração do serviço no regime 
público;

VI - celebrar e gerenciar contratos de 
concessão e fiscalizar a prestação do serviço 
no regime público, aplicando sanções e reali-
zando intervenções;

VII - controlar, acompanhar e proceder 
à revisão de tarifas dos serviços prestados no 
regime público, podendo fixá-las nas condi-
ções previstas nesta Lei, bem como homolo-
gar reajustes;



| 394 | 

VIII - administrar o espectro de radiofre-
qüências e o uso de órbitas, expedindo as res-
pectivas normas;

IX - editar atos de outorga e extinção do 
direito de uso de radiofreqüência e de órbita, 
fiscalizando e aplicando sanções;

X - expedir normas sobre prestação de ser-
viços de telecomunicações no regime privado;

XI - expedir e extinguir autorização para 
prestação de serviço no regime privado, fisca-
lizando e aplicando sanções;

XII - expedir normas e padrões a serem 
cumpridos pelas prestadoras de serviços de 
telecomunicações quanto aos equipamentos 
que utilizarem;

XIII - expedir ou reconhecer a certifi-
cação de produtos, observados os padrões e 
normas por ela estabelecidos;

XIV - expedir normas e padrões que as-
segurem a compatibilidade, a operação inte-
grada e a interconexão entre as redes, abran-
gendo inclusive os equipamentos terminais;

XV - realizar busca e apreensão de bens 
no âmbito de sua competência;

XVI - deliberar na esfera administrativa 
quanto à interpretação da legislação de tele-
comunicações e sobre os casos omissos;

XVII - compor administrativamente 
conflitos de interesses entre prestadoras de 
serviço de telecomunicações;

XVIII - reprimir infrações dos direitos 
dos usuários;

XIX - exercer, relativamente às teleco-
municações, as competências legais em ma-
téria de controle, prevenção e repressão das 
infrações da ordem econômica, ressalvadas as 
pertencentes ao Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica - CADE;

XX - propor ao Presidente da Repúbli-
ca, por intermédio do Ministério das Comu-
nicações, a declaração de utilidade pública, 
para fins de desapropriação ou instituição de 
servidão administrativa, dos bens necessários 
à implantação ou manutenção de serviço no 
regime público;

XXI - arrecadar e aplicar suas receitas;
XXII - resolver quanto à celebração, al-

teração ou extinção de seus contratos, bem 
como quanto à nomeação, exoneração e de-

missão de servidores, realizando os procedi-
mentos necessários, na forma em que dispu-
ser o regulamento;

XXIII - contratar pessoal por prazo deter-
minado, de acordo com o disposto na Lei nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993;

XXIV - adquirir, administrar e alienar 
seus bens;

XXV - decidir em último grau sobre as 
matérias de sua alçada, sempre admitido re-
curso ao Conselho Diretor;

XXVI - formular ao Ministério das Co-
municações proposta de orçamento;

XXVII - aprovar o seu regimento inter-
no;

XXVIII - elaborar relatório anual de suas 
atividades, nele destacando o cumprimento 
da política do setor definida nos termos do 
artigo anterior;

XXIX - enviar o relatório anual de suas 
atividades ao Ministério das Comunicações 
e, por intermédio da Presidência da Repúbli-
ca, ao Congresso Nacional;

XXX - rever, periodicamente, os planos 
enumerados nos incisos II e III do artigo an-
terior, submetendo-os, por intermédio do 
Ministro de Estado das Comunicações, ao 
Presidente da República, para aprovação;

XXXI - promover interação com admi-
nistrações de telecomunicações dos países do 
Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, 
com vistas à consecução de objetivos de in-
teresse comum.

[...]

LIVRO III
DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Capítulo I
Das Definições

Art. 60. Serviço de telecomunicações é o 
conjunto de atividades que possibilita a ofer-
ta de telecomunicação. 
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§ 1° Telecomunicação é a transmissão, 
emissão ou recepção, por fio, radioeletricida-
de, meios ópticos ou qualquer outro proces-
so eletromagnético, de símbolos, caracteres, 
sinais, escritos, imagens, sons ou informações 
de qualquer natureza.

§ 2° Estação de telecomunicações é o 
conjunto de equipamentos ou aparelhos, dis-
positivos e demais meios necessários à reali-
zação de telecomunicação, seus acessórios e 
periféricos, e, quando for o caso, as instala-
ções que os abrigam e complementam, inclu-
sive terminais portáteis.

Art. 61. Serviço de valor adicionado é a 
atividade que acrescenta, a um serviço de te-
lecomunicações que lhe dá suporte e com o 
qual não se confunde, novas utilidades rela-
cionadas ao acesso, armazenamento, apresen-
tação, movimentação ou recuperação de in-
formações.

§ 1º Serviço de valor adicionado não 
constitui serviço de telecomunicações, clas-
sificando-se seu provedor como usuário do 
serviço de telecomunicações que lhe dá su-
porte, com os direitos e deveres inerentes a 
essa condição.

§ 2° É assegurado aos interessados o uso 
das redes de serviços de telecomunicações 
para prestação de serviços de valor adiciona-
do, cabendo à Agência, para assegurar esse 
direito, regular os condicionamentos, assim 
como o relacionamento entre aqueles e as 
prestadoras de serviço de telecomunicações.

Capítulo II
Da Classificação

Art. 62. Quanto à abrangência dos in-
teresses a que atendem, os serviços de tele-
comunicações classificam-se em serviços de 
interesse coletivo e serviços de interesse res-
trito.

Parágrafo único. Os serviços de interesse 
restrito estarão sujeitos aos condicionamen-
tos necessários para que sua exploração não 
prejudique o interesse coletivo.

Art. 63. Quanto ao regime jurídico de 
sua prestação, os serviços de telecomunica-
ções classificam-se em públicos e privados.

Parágrafo único. Serviço de telecomuni-
cações em regime público é o prestado me-
diante concessão ou permissão, com atri-
buição a sua prestadora de obrigações de 
universalização e de continuidade. 

Art. 64. Comportarão prestação no re-
gime público as modalidades de serviço de 
telecomunicações de interesse coletivo, cuja 
existência, universalização e continuidade a 
própria União comprometa-se a assegurar.

Parágrafo único. Incluem-se neste caso as 
diversas modalidades do serviço telefônico 
fixo comutado, de qualquer âmbito, destina-
do ao uso do público em geral. 

Art. 65. Cada modalidade de serviço será 
destinada à prestação:

I - exclusivamente no regime público;
II - exclusivamente no regime privado; 

ou
III - concomitantemente nos regimes pú-

blico e privado.
§ 1° Não serão deixadas à exploração 

apenas em regime privado as modalidades de 
serviço de interesse coletivo que, sendo es-
senciais, estejam sujeitas a deveres de univer-
salização.

§ 2° A exclusividade ou concomitância a 
que se refere o caput poderá ocorrer em âm-
bito nacional, regional, local ou em áreas de-
terminadas.

Art. 66. Quando um serviço for, ao mes-
mo tempo, explorado nos regimes público e 
privado, serão adotadas medidas que impe-
çam a inviabilidade econômica de sua presta-
ção no regime público.

Art. 67. Não comportarão prestação no 
regime público os serviços de telecomunica-
ções de interesse restrito.

Art. 68. É vedada, a uma mesma pessoa 
jurídica, a exploração, de forma direta ou in-
direta, de uma mesma modalidade de serviço 
nos regimes público e privado, salvo em re-
giões, localidades ou áreas distintas.

Capítulo III
Das Regras Comuns

Art. 69. As modalidades de serviço serão 
definidas pela Agência em função de sua fi-
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nalidade, âmbito de prestação, forma, meio 
de transmissão, tecnologia empregada ou de 
outros atributos.

Parágrafo único. Forma de telecomuni-
cação é o modo específico de transmitir in-
formação, decorrente de características par-
ticulares de transdução, de transmissão, de 
apresentação da informação ou de combi-
nação destas, considerando-se formas de te-
lecomunicação, entre outras, a telefonia, a 
telegrafia, a comunicação de dados e a trans-
missão de imagens.

Art. 70. Serão coibidos os comportamen-
tos prejudiciais à competição livre, ampla e 
justa entre as prestadoras do serviço, no regi-
me público ou privado, em especial:

I - a prática de subsídios para redução ar-
tificial de preços;

II - o uso, objetivando vantagens na com-
petição, de informações obtidas dos concor-
rentes, em virtude de acordos de prestação de 
serviço;

III - a omissão de informações técnicas e 
comerciais relevantes à prestação de serviços 
por outrem.

Art. 71. Visando a propiciar competição 
efetiva e a impedir a concentração econômi-
ca no mercado, a Agência poderá estabelecer 
restrições, limites ou condições a empresas 
ou grupos empresariais quanto à obtenção e 
transferência de concessões, permissões e au-
torizações.

Art. 72. Apenas na execução de sua ativi-
dade, a prestadora poderá valer-se de infor-
mações relativas à utilização individual do 
serviço pelo usuário.

§ 1° A divulgação das informações indi-
viduais dependerá da anuência expressa e es-
pecífica do usuário.

§ 2° A prestadora poderá divulgar a ter-
ceiros informações agregadas sobre o uso de 
seus serviços, desde que elas não permitam a 
identificação, direta ou indireta, do usuário, 
ou a violação de sua intimidade.

Art. 73. As prestadoras de serviços de te-
lecomunicações de interesse coletivo terão 
direito à utilização de postes, dutos, condu-

tos e servidões pertencentes ou controlados 
por prestadora de serviços de telecomunica-
ções ou de outros serviços de interesse públi-
co, de forma não discriminatória e a preços 
e condições justos e razoáveis. (Vide Lei nº 
11.934, de 2009)

Parágrafo único. Caberá ao órgão regula-
dor do cessionário dos meios a serem utiliza-
dos definir as condições para adequado aten-
dimento do disposto no caput.

Art. 74. A concessão, permissão ou au-
torização de serviço de telecomunicações 
não isenta a prestadora do atendimento 
às normas de engenharia e às leis munici-
pais, estaduais ou do Distrito Federal re-
lativas à construção civil e à instalação de 
cabos e equipamentos em logradouros pú-
blicos.

Art. 75. Independerá de concessão, per-
missão ou autorização a atividade de tele-
comunicações restrita aos limites de uma 
mesma edificação ou propriedade móvel ou 
imóvel, conforme dispuser a Agência.

Art. 76. As empresas prestadoras de servi-
ços e os fabricantes de produtos de telecomu-
nicações que investirem em projetos de pes-
quisa e desenvolvimento no Brasil, na área 
de telecomunicações, obterão incentivos nas 
condições fixadas em lei.

Art. 77. O Poder Executivo encaminha-
rá ao Congresso Nacional, no prazo de cento 
e vinte dias da publicação desta Lei, mensa-
gem de criação de um fundo para o desenvol-
vimento tecnológico das telecomunicações 
brasileiras, com o objetivo de estimular a pes-
quisa e o desenvolvimento de novas tecno-
logias, incentivar a capacitação dos recursos 
humanos, fomentar a geração de empregos e 
promover o acesso de pequenas e médias em-
presas a recursos de capital, de modo a am-
pliar a competição na indústria de telecomu-
nicações.

Art. 78. A fabricação e o desenvolvimen-
to no País de produtos de telecomunicações 
serão estimulados mediante adoção de ins-
trumentos de política creditícia, fiscal e adu-
aneira.
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3.2. Telefonia fixa

3.2.1. Regulamento do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado

RESOLUÇÃO Nº 426, 
DE 9 DE DEZEMBRO DE 2005* 

Aprova o Regulamento do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado – STFC.

O CONSELHO DIRETOR DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECO-
MUNICAÇÕES - ANATEL, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 
22 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e 
art. 35 do Regulamento da Agência Nacional 
de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto 
nº 2.338, de 7 de outubro de 1997, e

CONSIDERANDO a análise das contri-
buições recebidas em decorrência da Consul-
ta Pública nº 641, de 8 de setembro de 2005, 
publicada no Diário Oficial da União de 9 de 
setembro de 2005.

CONSIDERANDO deliberação tomada 
em sua Reunião nº 374, realizada em 5 de 
dezembro de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Regulamento do Servi-
ço Telefônico Fixo Comutado – STFC, a vi-
ger a partir de 1º de janeiro de 2006, na for-
ma do Anexo a esta Resolução.

Art. 2º Revogar a Resolução nº 85, de 
30 de dezembro de 1998, publicada no Diá-
rio Oficial da União de 31 de dezembro de 
1998, a partir de 1º de janeiro de 2006.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação.

PLÍNIO DE AGUIAR JÚNIOR
Presidente do Conselho, Substituto

* Disponível em http://legislacao.anatel.gov.br/
resolucoes/20-2005/7-resolucao-426. Acesso em 
06/02/2013.

ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 426, DE 
9 DE DEZEMBRO DE 2005

REGULAMENTO DO SERVIÇO 
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Capítulo I
Da Abrangência e Objetivos

Art. 1º A prestação do Serviço Telefônico 
Fixo Comutado destinado ao uso do público 
em geral - STFC é regida pela Lei nº 9.472, de 
16 de julho de 1997, por este Regulamento, 
por outros Regulamentos específicos e Nor-
mas aplicáveis ao serviço, pelos contratos de 
concessão ou permissão e termos de autoriza-
ção celebrados entre as Prestadoras e a Anatel.

Art. 2º Este Regulamento tem por obje-
tivo disciplinar as condições de prestação e 
fruição do STFC, prestado em regime públi-
co e em regime privado.

Capítulo II
Das Definições

Art. 3º Para fins deste Regulamento, apli-
cam-se as seguintes definições:

I - acessibilidade: condição para utiliza-
ção, com segurança e autonomia, total ou 
assistida, dos espaços, mobiliários e equipa-
mentos urbanos, das edificações, sistemas 
e meios de comunicação e informação, por 
pessoa portadora de deficiência ou com mo-
bilidade reduzida.

II - Área de Tarifa Básica (ATB): parte 
da área local definida pela Agência, dentro 
da qual o serviço é prestado ao assinante, em 
contrapartida a tarifas ou preços do plano de 
serviço de sua escolha;

III - área local: área geográfica contínua de 
prestação de serviços, definida pela Agência, 
segundo critérios técnicos e econômicos, onde 
é prestado o STFC na modalidade local;
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IV - assinante: pessoa natural ou jurídi-
ca que firma contrato com a prestadora, para 
fruição do serviço;

V - atendimento pessoal: atendimento 
presencial prestado por pessoa devidamente 
qualificada para receber, interagir, orientar, 
informar, esclarecer e solucionar qualquer so-
licitação de usuário que compareça à loja de 
atendimento ou Posto de Serviço de Teleco-
municação, mediante protocolo de reclama-
ção ou solicitação de serviço.

VI - Central Privativa de Comutação Te-
lefônica (CPCT): equipamento terminal de 
usuário, interligado ou não a uma central de 
comutação;

VII - código de acesso: conjunto de ca-
racteres numéricos ou alfanuméricos estabe-
lecido em plano de numeração, que permi-
te a identificação de assinante, de terminal 
de uso público ou de serviço a ele vinculado;

VIII - Código de Seleção de Prestadora 
(CSP): conjunto de caracteres numéricos que 
permite ao usuário escolher a prestadora do 
STFC de longa distância nacional ou longa 
distância internacional;

IX - Distribuidor Geral (DG): elemento 
ao qual se ligam as linhas externas à estação 
telefônica e às centrais de comutação;

X - estação telefônica: conjunto consti-
tuído de uma ou mais centrais de comuta-
ção e as instalações que as abrigam ou com-
plementam;

XI - plano de serviço: documento que 
descreve as condições de prestação do serviço 
quanto às suas características, ao seu acesso, 
manutenção do direito de uso, utilização e 
serviços eventuais e suplementares a ele ine-
rentes, as tarifas ou preços associados, seus 
valores e as regras e critérios de sua aplicação;

XII - Poder de Mercado Significativo 
(PMS): posição que possibilita influenciar de 
forma significativa as condições do mercado 
relevante, assim considerada pela Agência;

XIII - Ponto de Terminação de Rede 
(PTR): ponto de conexão da rede externa 
com a rede interna do assinante;

XIV - portabilidade de código de acesso: 
facilidade de rede que possibilita ao assinan-
te de serviço de telecomunicações manter o 

código de acesso a ele designado, indepen-
dentemente de prestadora de serviço de tele-
comunicações ou de área de prestação do ser-
viço, na forma da regulamentação específica;

XV - Posto de Serviço de Telecomunica-
ções (PST): conjunto de instalações de uso 
coletivo, mantido pela concessionária, dis-
pondo de, pelo menos, TUP e TAP, que pos-
sibilita o atendimento pessoal ao usuário;

XVI - Prestação, Utilidade ou Comodi-
dade (PUC): atividade intrínseca ao serviço 
de STFC, vinculada à utilização da sua rede, 
que possibilita adequar, ampliar, melhorar ou 
restringir o uso do STFC;

XVII - prestadora: pessoa jurídica que, 
mediante concessão, permissão ou autoriza-
ção, presta o STFC;

XVIII - processos de telefonia: aqueles 
que permitem a comunicação entre pontos 
fixos determinados, de voz e outros sinais, 
utilizando técnica de transmissão nos modos 
3,1 kHz-voz ou 7 kHz-áudio ou até 64 kbit/s 
irrestrito, por meio de fio, radioeletricidade, 
meios ópticos ou qualquer outro processo 
eletromagnético;

XIX - rede de telecomunicações: conjun-
to operacional contínuo de circuitos e equi-
pamentos, incluindo funções de transmissão, 
comutação, multiplexação ou quaisquer ou-
tras indispensáveis à operação de serviço de 
telecomunicações;

XX - rede externa: segmento da rede de 
telecomunicações suporte do STFC, que se 
estende do PTR, inclusive, ao DG de uma 
estação telefônica;

XXI - rede interna do assinante: segmen-
to da rede de telecomunicações suporte do 
STFC, que se inicia no terminal localizado 
nas dependências do imóvel indicado pelo 
assinante e se estende até o PTR, exclusive;

XXII - relação de assinantes: conjunto de 
informações que associa os nomes de todos 
os assinantes indicados do STFC na modali-
dade local, aos respectivos endereços e códi-
gos de acesso de determinada localidade, res-
peitadas as manifestações de não divulgação 
de seus códigos de acesso;

XXIII - Serviço Telefônico Fixo Comu-
tado destinado ao uso do público em geral 
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(STFC): serviço de telecomunicações que, 
por meio de transmissão de voz e de outros 
sinais, destina-se à comunicação entre pon-
tos fixos determinados, utilizando processos 
de telefonia;

XXIV - tarifa ou preço de assinatura: va-
lor devido pelo assinante em contrapartida 
da manutenção da disponibilidade do aces-
so telefônico de forma individualizada para 
fruição contínua do serviço;

XXV - tarifa ou preço de habilitação: va-
lor devido pelo assinante, no início da pres-
tação de serviço, que lhe possibilita a fruição 
imediata e plena do STFC;

XXVI - tarifa ou preço de utilização: va-
lor devido pelo usuário pelo uso do STFC, 
por unidade de medição;

XXVII - Telefone de Uso Público (TUP): 
aquele que permite a qualquer pessoa utilizar 
o STFC, por meio de acesso de uso coletivo, 
independentemente de contrato de prestação 
de serviço ou inscrição junto à prestadora;

XXVIII - terminal: equipamento ou apa-
relho que possibilita o acesso do usuário ao 
STFC;

XXIX - Terminal de Acesso Público 
(TAP): aquele que permite a qualquer pes-
soa utilizar o STFC por meio de acesso de 
uso coletivo, independentemente de con-
trato de prestação de serviço ou inscrição 
junto à prestadora, incluindo, ainda, fun-
ções complementares que possibilitem o 
uso do STFC para conexão a Provedores de 
Acesso a Serviços de Internet (PASI), de li-
vre escolha do usuário, e envio e recebimen-
to de textos, gráficos e imagens, por meio 
eletrônico; e

XXX - usuário: qualquer pessoa que utili-
za o STFC, independentemente de contrato 
de prestação de serviço ou inscrição junto à 
prestadora.

TÍTULO II
DAS CARACTERÍSTICAS DO STFC

Art. 4º O STFC é classificado, quanto a 
sua abrangência, como serviço de telecomu-
nicações de interesse coletivo.

Art. 5º O STFC é prestado em regime 
público e em regime privado, e objeto de, 
respectivamente, concessão ou permissão e 
autorização, conforme disposto no Plano 
Geral de Outorgas (PGO).

V. o Decreto nº 6.654, de 20 de novem-
bro de 2008, que aprova o Plano Geral de 
Outorgas de Serviço de Telecomunicações 
prestado no regime público e revoga o De-
creto nº 2.534, de 2 de abril de 1998.

Art. 6º São modalidades do STFC:
I - local: destinada à comunicação entre 

pontos fixos determinados situados em uma 
mesma área local ou em localidades distintas 
que possuam tratamento local;

II - longa distância nacional: destinada à 
comunicação entre pontos fixos determina-
dos, situados em áreas locais distintas no ter-
ritório nacional e que não pertençam a locali-
dades que possuam tratamento local; e

III - longa distância internacional: desti-
nada à comunicação entre um ponto fixo si-
tuado no território nacional e outro ponto 
no exterior.

Art. 7º O STFC é caracterizado pelo es-
tabelecimento de comunicação entre dois 
pontos fixos nos modos chamada a chamada, 
semi-permanente e permanente, por meio de 
procedimentos automáticos ou semi-auto-
máticos.

Art. 8º Constituem pressupostos essen-
ciais à prestação do STFC, a identificação do 
acesso individual ou coletivo de origem ou 
destino da chamada, a capacidade de rastre-
ar a chamada e a garantia de manutenção ou 
suspensão do sigilo nos termos do Capítulo 
III do Título IV deste Regulamento.

TÍTULO III
DAS REDES DE 

TELECOMUNICAÇÕES

Art. 9º A implantação e funcionamen-
to de redes de telecomunicações destinadas a 
dar suporte à prestação do STFC devem ob-
servar integralmente o disposto neste Título.

Art. 10. As redes de telecomunicações são 
organizadas como vias integradas de livre cir-
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culação, observadas as seguintes condições e 
requisitos:

I - é obrigatória a interconexão das redes 
de prestadoras do STFC, na forma da regu-
lamentação;

II - deve ser assegurada a operação inte-
grada das redes de suporte ao STFC nas mo-
dalidades local, longa distância nacional e 
longa distância internacional;

III - as prestadoras do STFC devem tor-
nar disponíveis suas redes a outras prestado-
ras de serviços de telecomunicações de inte-
resse coletivo, nos termos da regulamentação;

IV - é obrigatório o compartilhamen-
to de infra-estrutura entre as prestadoras do 
STFC, nos termos da regulamentação;

V - as prestadoras têm direito a uso de pos-
tes, dutos, condutos e servidões pertencentes 
ou controlados por prestadora de serviço de 
telecomunicações ou de outros serviços de in-
teresse público, de forma não discriminatória, 
nos termos da regulamentação;

VI - independentemente da tecnologia 
aplicada na construção de redes de supor-
te ao STFC, devem ser cumpridos integral-
mente os requisitos técnicos e estruturais de 
continuidade, acesso, disponibilidade e con-
fidencialidade, estabelecidos na regulamen-
tação;

VII - as redes de suporte do STFC devem 
dispor de interfaces padronizadas para provi-
mento do serviço a seus usuários e para inter-
conexão com outras redes, conforme estabe-
lecido em regulamentação específica;

VIII - as prestadoras devem prover, con-
forme disposto na regulamentação, PTR lo-
calizado na zona lindeira do imóvel indicado 
pelo assinante, como ponto fixo para a pres-
tação do serviço;

IX - é vedada a utilização de equipamen-
tos sem certificação, expedida ou aceita pela 
Agência, inclusive nas interfaces para cone-
xão de equipamento terminal de assinante ou 
para interconexão com outra rede de teleco-
municações;

X - é vedada a conexão de equipamentos 
terminais sem certificação, expedida ou acei-
ta pela Agência, às redes de telecomunicações 
de suporte ao STFC; e

XI - as prestadoras, mediante decisão 
fundamentada em laudo técnico, podem ve-
dar a conexão da rede interna do assinante, 
quando esta puder causar danos à rede de su-
porte do STFC.

TÍTULO IV
DAS REGRAS GERAIS DE 

PRESTAÇÃO DO STFC

Capítulo I
Dos Direitos e Deveres dos Usuários

Art. 11. O usuário do STFC tem direito:
I - ao acesso e fruição do serviço dentro 

dos padrões de qualidade previstos na regu-
lamentação em suas várias modalidades, em 
qualquer parte do território nacional;

II - à liberdade de escolha de sua presta-
dora de serviço, em suas várias modalidades;

III - ao tratamento não discriminatório 
quanto às condições de acesso e fruição do 
serviço, em suas várias modalidades;

IV - à informação adequada sobre condi-
ções de prestação do serviço, em suas várias 
modalidades, facilidades e comodidades adi-
cionais, suas tarifas ou preços;

V - ao detalhamento da fatura, para indi-
vidualização das ligações realizadas, nos ter-
mos da regulamentação;

VI - à inviolabilidade e ao segredo de sua 
comunicação, respeitadas as hipóteses e con-
dições constitucionais e legais de quebra de 
sigilo de telecomunicações e as atividades de 
intermediação da comunicação dos portado-
res de deficiência, nos termos da regulamen-
tação;

VII - ao conhecimento prévio de toda e 
qualquer alteração nas condições de presta-
ção do serviço que lhe atinja direta ou indi-
retamente;

VIII - à suspensão ou interrupção do ser-
viço prestado, quando solicitar;

IX - à não suspensão do serviço sem sua 
solicitação, ressalvada a hipótese de débito 
diretamente decorrente de sua utilização ou 
por descumprimento de deveres constantes 
do artigo 4º da Lei nº 9.472, de 1997;
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X - ao prévio conhecimento das condi-
ções de contratação, prestação e suspensão 
do serviço;

XI - à privacidade nos documentos de co-
brança e na utilização, pela prestadora, de seus 
dados pessoais não constantes da Lista Telefô-
nica Obrigatória e Gratuita (LTOG), os quais 
não podem ser compartilhados com terceiros, 
ainda que coligados, sem prévia e expressa au-
torização do usuário, ressalvados os dados ne-
cessários para fins exclusivos de faturamento;

XII - de resposta eficiente e pronta às suas 
reclamações e correspondências, pela presta-
dora, conforme estabelece o Plano Geral de 
Metas de Qualidade para o STFC (PGMQ-
-STFC);

XIII - ao encaminhamento à Anatel, para 
apreciação e solução, de reclamações ou re-
presentações contra a prestadora;

XIV - à reparação pelos danos causados 
pela violação dos seus direitos;

XV - à obtenção gratuita, mediante solici-
tação encaminhada ao serviço de atendimento 
de usuários mantido pela prestadora, da não 
divulgação do seu código de acesso em relação 
de assinantes e no serviço de informação de 
código de acesso de assinante do STFC;

XVI - à substituição do seu código de 
acesso, nos termos da regulamentação;

XVII - à portabilidade de código de aces-
so, observadas as disposições da regulamen-
tação;

XVIII - de não ser obrigado ou induzi-
do a consumir serviços ou a adquirir bens ou 
equipamentos que não sejam de seu interes-
se, bem como a não ser compelido a se sub-
meter à condição para recebimento do servi-
ço, nos termos deste Regulamento;

XIX - de ter restabelecida a integridade 
dos direitos relativos à prestação dos serviços, 
a partir da quitação do débito ou da celebra-
ção de acordo com a prestadora, com a ime-
diata exclusão de informação de inadimplên-
cia sobre ele anotada;

XX - de ter bloqueado, temporária ou 
permanentemente, parcial ou totalmente, 
sem qualquer ônus, o acesso a comodidades 
ou utilidades oferecidas, bem como a servi-
ços de valor adicionado;

XXI - à interceptação pela prestadora na 
modalidade local, sem ônus, das chamadas 
dirigidas ao antigo código de acesso e a in-
formação de seu novo código, observados os 
prazos previstos no PGMQ-STFC;

XXII - à reparação dos danos causados 
por descargas elétricas conduzidas via rede de 
telefonia que danifiquem a rede interna do 
assinante e aparelhos de telecomunicações a 
ela conectados, desde que ambos estejam em 
conformidade com a regulamentação;

XXIII - de receber cópia do contrato de 
prestação de serviço, bem como do plano de 
serviço contratado, sem qualquer ônus e in-
dependentemente de solicitação;

XXIV - à comunicação prévia da inclusão 
do nome do assinante em cadastros, bancos 
de dados, fichas ou registros de inadimplen-
tes, condicionado à manutenção de seu ca-
dastro atualizado junto à prestadora;

XXV - ao atendimento pessoal que lhe 
permita efetuar interação relativa à prestação 
do STFC, nos termos da regulamentação, 
sendo vedada a substituição do atendimen-
to pessoal pelo oferecimento de auto-atendi-
mento por telefone, correio eletrônico ou ou-
tras formas similares;

XXVI - de selecionar a prestadora de 
STFC de sua preferência para encaminha-
mento de chamadas de longa distância a cada 
chamada por ele originada;

XXVII - de não ser cobrado, em nenhu-
ma hipótese, por chamada telefônica não 
completada;

XXVIII - de não ser cobrado por chama-
da telefônica dirigida à central de informação 
e de atendimento ao usuário da prestadora;

XXIX - de substituição, sem ônus, de seu 
equipamento terminal do STFC, em caso de 
incompatibilidade ocasionada por moderni-
zação da rede; e

XXX - a ter acesso, por meio eletrônico, 
correspondência ou pessoalmente, a seu cri-
tério e sem qualquer ônus, ao conteúdo das 
gravações das chamadas por ele efetuadas à 
central de informação e de atendimento ao 
usuário da prestadora, em até 10 (dez) dias. 
(Incluído pela Resolução nº 567, de 24 de 
maio de 2011)
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Art. 12. Constituem deveres dos usuá-
rios:

I - utilizar adequadamente os serviços, 
equipamentos e redes de telecomunicações;

II - preservar os bens públicos e aqueles 
voltados à utilização do público em geral; e

III - efetuar o pagamento referente à 
prestação do serviço contratado com presta-
dora de serviços de telecomunicações, obser-
vadas as disposições deste Regulamento.

Art. 13. Constituem deveres dos assinan-
tes, além dos estabelecidos no art. 12 deste 
Regulamento:

I - providenciar, no imóvel indicado, lo-
cal adequado e infra-estrutura necessários à 
correta instalação e funcionamento de equi-
pamentos das prestadoras;

II - somente conectar à rede externa da 
prestadora, terminais que obedeçam aos pa-
drões e características técnicas estabelecidas 
nas demais disposições regulamentares; e

III - manter atualizado seus dados cadas-
trais na prestadora de STFC.

Capítulo II
Dos Direitos e Deveres da Prestadora

Art. 14. Constituem direitos e deveres da 
prestadora, além daqueles previstos na Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997 e na regula-
mentação aplicável, os discriminados nos 
contratos de concessão ou permissão e ter-
mos de autorização.

Art. 15. A prestadora com PMS deve or-
ganizar e manter em permanente funciona-
mento conselho de usuários, integrado por 
representantes de organizações das diversas 
classes de usuários e órgãos oficiais de de-
fesa do consumidor, de caráter consultivo e 
voltado para orientação, análise e avaliação 
dos serviços e da qualidade do atendimen-
to pela prestadora, bem como para formu-
lação de sugestões e propostas de melhoria 
dos serviços.

Art. 16. A prestadora deve garantir aces-
sibilidade ao serviço e dar atendimento es-
pecializado e prioritário às pessoas porta-
doras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida.

Art. 17. A prestadora deve manter central 
de informação e de atendimento ao usuário 
capacitada para receber e processar solicita-
ções e reclamações, funcionando 24 (vinte e 
quatro) horas por dia.

§ 1º As solicitações e reclamações apre-
sentadas pelo usuário devem ser processadas 
pela prestadora e receber um número de or-
dem seqüencial que deve ser informado ao 
usuário, no momento da solicitação, para 
possibilitar o seu acompanhamento.

§ 1º As solicitações e reclamações apre-
sentadas pelo usuário devem ser processadas 
pela prestadora e receber um número de pro-
tocolo de ordem sequencial que deve ser in-
formado ao usuário, no início do atendimen-
to, para possibilitar o seu acompanhamento. 
(Redação dada pela Resolução nº 567, de 24 
de maio de 2011)

§ 2º A prestadora deve manter o regis-
tro de reclamações à disposição da Agência 
e do usuário, por um período mínimo de 30 
(trinta) meses.

§ 3º A prestadora deve prestar informa-
ções à Agência sobre reclamações dos usuá-
rios, quando esta solicitar, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis.

§ 4º Ao usuário é assegurada a opção de 
falar diretamente com o atendente em todas 
as oportunidades de seleção proporcionadas, 
como uma das alternativas oferecidas pelo 
atendimento eletrônico, nos termos do PG-
MQ-STFC.

§ 5º A prestadora deve providenciar 
os meios eletrônicos e sistemas necessários 
para o acesso da Agência, sem ônus, em 
tempo real, a todos os registros de infor-
mações relacionadas às reclamações e soli-
citações dos usuários registradas na central 
de informação e de atendimento ao usuá-
rio, nas lojas de atendimento e nos PST, na 
forma adequada à fiscalização da prestação 
do serviço.

§ 6º No atendimento telefônico, as op-
ções relativas a reclamações e solicitações de 
serviços relacionados ao plano básico de ser-
viço deverão preceder às demais opções.

§ 7º A prestadora deve manter gravação 
das chamadas efetuadas por usuário à central 
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de informação e de atendimento ao usuário 
pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses.

§ 7º A prestadora deve manter à disposi-
ção do usuário a gravação das chamadas efe-
tuadas à central de informação e de atendi-
mento ao usuário pelo prazo mínimo de 12 
(doze) meses, a contar da data de realização 
da chamada. (Redação dada pela Resolução 
nº 567, de 24 de maio de 2011)

§ 8º Imediatamente após opção de falar 
com atendente, a prestadora deve inserir a se-
guinte mensagem: “Esta chamada está sendo 
gravada. Caso necessário, a gravação pode-
rá ser solicitada pelo usuário”. (Incluído pela 
Resolução nº 567, de 24 de maio de 2011)

Art. 18. Anualmente, as prestadoras com 
PMS devem proceder à certificação de seus 
processos de coleta, registro, tarifação e fa-
turamento, através de empresa de auditoria 
independente, registrada em organismo de 
certificação credenciado junto ao Institu-
to Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro).

Parágrafo único. A Anatel pode determi-
nar às prestadoras sem PMS que procedam à 
certificação a que se refere o caput.

Art. 19. A prestadora deve estabelecer 
mecanismos que verifiquem a veracidade 
dos dados fornecidos pelo assinante, inclu-
sive por meio de documentação que permita 
a sua correta identificação, quando da insta-
lação do acesso e de qualquer alteração con-
tratual.

Art. 20. A prestadora deve informar gra-
tuitamente aos usuários os CSP, de forma a 
viabilizar a identificação das prestadoras de 
maneira rápida, eficaz, atualizada e não dis-
criminatória.

Parágrafo único. A divulgação da infor-
mação referida neste artigo deve ser efetiva-
da pela referência aos CSP nos TUP, nas lojas 
de atendimento, nos PST, nos TAP, no do-
cumento de cobrança de prestação de servi-
ço, na LTOG e nas centrais de atendimento.

Art. 21. No cumprimento do disposto no 
inciso XXII do art. 11, a prestadora tem o 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da soli-
citação, para apresentar o laudo técnico ao 
assinante.

Art. 22. A prestadora deve manter todos 
os dados relativos à prestação do serviço, in-
clusive os de bilhetagem, por um prazo míni-
mo de 5 (cinco) anos.

Capítulo III
Do Sigilo

Art. 23. A prestadora é responsável pela 
inviolabilidade do sigilo das comunicações 
em toda a sua rede, exceto nos segmentos 
instalados nas dependências do imóvel indi-
cado pelo assinante.

Parágrafo Único. A prestadora tem o de-
ver de zelar pelo sigilo inerente ao STFC e 
pela confidencialidade quanto aos dados e 
informações, empregando meios e tecnolo-
gia que assegurem este direito do usuário.

Art. 24. A prestadora deve tornar dispo-
níveis os recursos tecnológicos e facilidades 
necessários à suspensão de sigilo de teleco-
municações, determinada por autoridade ju-
diciária ou legalmente investida desses pode-
res, e manter controle permanente de todos 
os casos, acompanhando a efetivação dessas 
determinações, e zelando para que elas sejam 
cumpridas, dentro dos estritos limites auto-
rizados.

§ 1º Os recursos tecnológicos e facilida-
des de telecomunicações destinados a aten-
der à determinação judicial terão caráter one-
roso.

§ 2º A Agência deve estabelecer as condi-
ções técnicas específicas para disponibilida-
de e uso dos recursos tecnológicos e demais 
facilidades referidas neste artigo, observadas 
as disposições constitucionais e legais que re-
gem a matéria.

Art. 25. Não constitui quebra de sigilo a 
identificação, pelo assinante chamado, do as-
sinante que origina a chamada, quando este 
não opõe restrição à sua identificação.

§ 1º A prestadora deve oferecer, observa-
das as condições técnicas, a facilidade de res-
trição de identificação do código de acesso 
do assinante que originar a chamada, quan-
do solicitado.

§ 2º A prestadora deve oferecer ao assi-
nante, observadas as condições técnicas e 
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quando solicitado, a facilidade de bloqueio 
de chamada a ele dirigida que não trouxer a 
identificação do código de acesso do assinan-
te que originou a chamada.

§ 3º A restrição prevista no caput não 
atinge as ligações destinadas aos serviços pú-
blicos de emergência, aos quais deve ser per-
mitida a identificação do código de acesso do 
usuário que originar a chamada.

Capítulo IV
Das Regiões Fronteiriças

Art. 26. Regiões fronteiriças são as com-
preendidas entre localidades situadas no Bra-
sil e em países que com ele façam fronteira, 
distantes entre si até 50 (cinqüenta) quilô-
metros, em distância geodésica, e definidas 
como tais em acordos firmados entre as res-
pectivas prestadoras de serviço.

Art. 27. A prestação do STFC entre loca-
lidades situadas em regiões fronteiriças é tra-
tada em regulamentação específica.

Capítulo V
Do Atendimento de Autoridades

Art. 28. A prestadora deve tornar dis-
ponível a infra-estrutura para o acesso ao 
STFC, mediante solicitação dos órgãos regi-
mentalmente competentes ou de representa-
ção diplomática, para atendimento prioritá-
rio das seguintes autoridades:

I - Presidente da República Federativa do 
Brasil;

II - Chefes de Estado ou de Governo es-
trangeiro quando em visita oficial ao País; e

III - representantes protocolares da Presi-
dência da República, sua comitiva e pessoal 
de apoio.

§ 1º Para efeito deste artigo, entende-se 
por representantes protocolares as autorida-
des designadas pela Presidência da República 
para missões de representação.

§ 2º A infra-estrutura de acesso ao STFC, 
a ser colocada pela prestadora à disposição das 
autoridades referidas neste artigo, deve ser di-
mensionada pelos agentes públicos solicitan-
tes e compreende todos os meios necessários 

à utilização do serviço, em qualquer lugar do 
País, com eficiência e confidencialidade.

§ 3º O atendimento referido neste artigo 
compete sempre à prestadora do serviço, es-
colhida pelo solicitante na área objeto da so-
licitação específica, cabendo-lhe a adoção das 
providências necessárias à sua execução.

§ 4º O atendimento referido neste artigo 
deve ser oneroso ao solicitante, com exceção 
das autoridades isentas, em razão de tratados 
ou acordos internacionais.

Capítulo VI
Da Interrupção do Serviço

Art. 29. São interrupções excepcionais do 
serviço as decorrentes de situação de emer-
gência, as motivadas por razões de ordem 
técnica ou por razões de segurança das insta-
lações, conforme a seguir:

I - situação de emergência: situação im-
previsível decorrente de força maior ou caso 
fortuito, que acarrete a interrupção da pres-
tação do serviço, sem que se possa prevenir 
sua ocorrência;

II - razões de ordem técnica: aquelas que, 
embora previsíveis, acarretem obrigatoria-
mente a interrupção do serviço como con-
dição para a reparação, modificação, moder-
nização ou manutenção dos equipamentos, 
meios e redes de telecomunicações; e

III - razões de segurança das instalações: 
as que, previsíveis ou não, exijam a inter-
rupção dos serviços, entre outras providên-
cias, visando impedir danos ou prejuízos aos 
meios, equipamentos e redes de telecomuni-
cações da prestadora ou de terceiros.

Art. 30. É vedado à prestadora interrom-
per a prestação do serviço ao público em ge-
ral alegando o inadimplemento de qualquer 
obrigação por parte da Agência ou da União.

Art. 31. Ocorrida a interrupção do 
STFC, por qualquer razão, a prestadora deve 
notificar os usuários da localidade afetada 
mediante aviso público, comunicando-lhes 
os motivos, as providências adotadas para o 
restabelecimento dos serviços e a existência 
de meios alternativos para minimizar as con-
seqüências advindas da interrupção.



| 405 |

§ 1º O previsto no caput se aplica na 
ocorrência de falhas de rede de telecomuni-
cações, de qualquer tipo, que venham a in-
terromper o STFC em mais de 10% do to-
tal de acessos em serviço ou mais de 50 mil 
acessos em serviço da localidade, o que for 
menor.

§ 2º Nos casos previsíveis, a interrupção 
deve ser comunicada aos assinantes afetados, 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 
úteis.

Art. 32. Havendo interrupção do acesso 
ao STFC na modalidade local, a prestadora 
deve conceder crédito ao assinante prejudi-
cado.

§ 1º Não é devido crédito se a interrup-
ção for causada pelo próprio assinante.

§ 2º O crédito deve ser proporcional ao 
valor da tarifa ou preço de assinatura consi-
derando-se todo o período de interrupção.

§ 3º O crédito relativo à interrupção su-
perior a 30 (trinta) minutos a cada período 
de 24 (vinte e quatro) horas deve correspon-
der, no mínimo, a 1/30 (um trinta avos) do 
valor da tarifa ou preço de assinatura.

§ 4º O crédito a assinante na forma de 
pagamento pós-pago deve ser efetuado no 
próximo documento de cobrança de presta-
ção de serviço, que deve especificar os moti-
vos de sua concessão e apresentar a fórmula 
de cálculo.

§ 5º O crédito a assinante de terminal a 
que está vinculado crédito pré-pago deve ser 
ativado e comunicado ao assinante em até 5 
(cinco) dias úteis, contados do restabeleci-
mento do serviço.

§ 6º O recebimento do crédito, pelo as-
sinante, não o impede de buscar o ressarci-
mento que ainda entenda devido, pelas vias 
próprias.

§ 7º A concessão do crédito não exime a 
prestadora das sanções previstas no PGMQ-
-STFC, no contrato de concessão ou de per-
missão, ou no termo de autorização.

Art. 33. A prestadora pode tornar indis-
ponível o STFC, quando as instalações ou a 
rede interna do assinante não forem compa-
tíveis com a especificação técnica estabele-
cida no contrato de prestação de serviço ou 

ainda quando ocorrer o previsto nos incisos 
X e XI do art. 10 deste Regulamento.

Parágrafo único. A interrupção neste caso 
dar-se-á após decorrido o prazo, não inferior 
a 5 (cinco) dias úteis, constante de notifica-
ção prévia ao assinante, para que corrija suas 
instalações, dispensada a notificação prévia 
no caso de iminente dano à rede externa, de-
vidamente comprovado pela prestadora.

Capítulo VII
Do Atendimento aos Usuários

Art. 34. A prestadora deve tornar dispo-
nível acesso gratuito à central de informação 
e de atendimento ao usuário, conforme pre-
visto no PGMQ-STFC.

§ 1º A prestadora deve divulgar a todos 
os usuários os endereços das lojas de atendi-
mento pessoal, PST e códigos de acesso da 
central de informação e de atendimento ao 
usuário, que devem constar da LTOG, do 
contrato de prestação de serviço e do sítio da 
prestadora na Internet.

§ 2º O acesso à central de informação 
e de atendimento ao usuário deve oferecer 
grau de serviço compatível com o que deter-
mina o PGMQ-STFC.

Capítulo VIII
Da Acessibilidade e do Atendimento 

Especializado

Art. 35. A prestadora deve garantir aces-
sibilidade ao serviço mediante a supressão de 
barreira na comunicação e informação e dis-
pensar o atendimento especializado e prio-
ritário à pessoa portadora de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, nos termos da le-
gislação, observando:

I - a prestadora deve possuir no local de 
atendimento, pelo menos, um telefone adap-
tado para comunicação direta ou para utili-
zação por pessoa portadora de deficiência au-
ditiva;

II - a prestadora na modalidade local 
deve garantir, nas localidades onde o servi-
ço estiver disponível, a instalação de acesso 
individual para uso por pessoa portadora de 
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deficiência auditiva e da fala, que disponha 
da aparelhagem adequada à sua utilização; e

III - a prestadora deve manter centro de 
atendimento para intermediação da comu-
nicação telefônica, a ser utilizado por pessoa 
portadora de deficiência auditiva e da fala, 
que funcione em tempo integral e atenda a 
todo o território nacional, de forma integra-
da com todas as prestadoras do STFC e do 
Serviço Móvel Pessoal (SMP).

§ 1º Para fins de acessibilidade, conside-
ra-se barreira na comunicação e informação, 
qualquer entrave ou obstáculo que dificulte 
ou impossibilite a expressão ou o recebimen-
to de mensagem por intermédio dos dispo-
sitivos, meios ou sistemas de comunicação, 
bem como aquele que dificulte ou impossi-
bilite o acesso à informação.

§ 2º Para efeitos de intermediação da co-
municação telefônica considera-se, para iní-
cio de tarifação ou de medição, o atendimen-
to da chamada no terminal de destino.

§ 3º A prestadora deve tornar disponí-
vel em sua central de informação e de aten-
dimento ao usuário, em seu sítio na Internet 
e nas lojas de atendimento pessoal, o endere-
ço dos TUP adaptados para os portadores de 
deficiência.

TÍTULO V
DA OFERTA E COMERCIALIZAÇÃO 

DO STFC

Capítulo I
Das Disposições Gerais

Art. 36. A oferta e comercialização do 
STFC e de suas PUC devem ser feitas de for-
ma isonômica e não discriminatória, obser-
vados os termos deste Regulamento.

Art. 37. A prestadora pode oferecer des-
contos nas tarifas e preços, ou outras vanta-
gens ao usuário, de forma isonômica, veda-
da a redução de tarifas ou preços por critério 
subjetivo e observado o princípio da justa 
competição.

Parágrafo único. Descontos e promoções 
ofertadas por prestadora com PMS devem 

respeitar os critérios adotados para a estrutu-
ra tarifária ou de preços do plano de serviço.

Art. 38. É vedado à prestadora condicio-
nar a oferta do STFC ao consumo casado de 
modalidade do STFC ou de qualquer outro 
serviço de telecomunicações ou PUC, presta-
do por seu intermédio ou de suas coligadas, 
controladas ou controladora.

Art. 39. É vedado à prestadora com PMS 
oferecer vantagens ao usuário em virtude da 
fruição de outra modalidade do STFC, de 
outro serviço de telecomunicação ou, ainda, 
de serviços adicionais ao STFC, ainda que 
prestados por terceiros, em ofertas prejudi-
ciais à justa competição.

Art. 40. A prestadora não pode obrigar 
ou induzir o usuário a consumir serviços ou 
PUC oferecidos por seu intermédio ou a ad-
quirir bens ou equipamentos que não sejam 
de seu interesse, bem como compelir ou sub-
meter o usuário à condição para o recebi-
mento do STFC.

§ 1º A prestadora não pode tornar dispo-
nível qualquer bem, serviço ou PUC, sem a 
expressa autorização do usuário.

§ 2º A prestadora somente pode iniciar a 
cobrança de bens ou PUC que tenham sido 
oferecidos de forma gratuita após expressa 
autorização do assinante.

§ 3º A prestadora não pode efetuar qual-
quer cobrança referente a bem, serviço ou 
PUC prestados após decorridas 24 (vinte e 
quatro) horas do pedido de cancelamento 
por parte do assinante.

§ 4º É vedada a imposição de ônus ao as-
sinante por alteração de tecnologia, moder-
nização ou rearranjo da rede de suporte do 
serviço contratado.

Art. 41. A prestadora deve dar ampla pu-
blicidade a seus planos de serviço e PUC, nas 
localidades de prestação, com antecedência 
mínima de 2 (dois) dias do início da comer-
cialização ou da implementação de alteração.

§ 1º A publicidade deve conter informa-
ções que permitam a compreensão do plano 
de serviço ou PUC, os valores praticados, os 
critérios de tarifação ou de estabelecimento 
de preços, as alterações introduzidas , assim 
como os descontos oferecidos.



| 407 |

§ 2º A publicidade inclui a publicação do 
plano de serviço ou PUC e suas alterações em 
jornal ou, na sua falta, outro meio de grande 
circulação em cada localidade de sua presta-
ção e no sítio da prestadora na Internet, bem 
como divulgação nas lojas de atendimento 
pessoal e, quando for o caso, PST.

§ 3º A critério da prestadora, na divul-
gação de qualquer plano de serviço ou PUC, 
podem ser utilizados nomes comerciais e a 
forma mais conveniente de identificar os di-
versos itens do plano.

§ 4º Deve ser remetida à Agência, em até 
7 (sete) dias após a sua publicação, cópia do 
comunicado público sobre a divulgação de 
qualquer plano de serviço ou PUC, devida-
mente identificado com seu número seqüen-
cial, das respectivas alterações subseqüentes 
ou descontos oferecidos.

§ 5º As informações referentes aos planos 
de serviço e PUC devem estar disponíveis de 
forma integral no sítio da prestadora na Inter-
net, nas lojas de atendimento pessoal e PST.

§ 6º Em caso de ações promocionais, o 
comunicado ao público deve ser veiculado 
durante todo o prazo da promoção.

Art. 42. Visando a preservação da justa 
equivalência entre a prestação do serviço e 
sua remuneração, as tarifas ou preços de pla-
nos de serviço ou PUC podem ser reajusta-
dos ou revisados.

Parágrafo único. Os reajustes dos valores 
das tarifas ou preços podem ser realizados em 
prazos não inferiores a 12 (doze) meses, li-
mitados estes à variação do Índice de Servi-
ços de Telecomunicações (IST) ou qualquer 
outro índice que venha a substituí-lo, corres-
pondente ao período de reajuste, observadas 
as disposições dos contratos de concessão ou 
termos de permissão ou autorização.

Capítulo II
Dos Planos de Serviço

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 43. A prestadora deve oferecer plano 
básico de serviço e pode oferecer planos alter-

nativos de serviço, na respectiva modalidade, 
disponíveis a todos os usuários ou interessa-
dos no STFC.

§ 1º A utilização do STFC deve ser re-
gistrada, pela prestadora, para o plano básico 
e para os planos alternativos, obedecendo o 
mesmo critério.

Vigência prorrogada para 1º de agosto de 
2007, conforme disposto no art. 3º da Re-
solução nº 432, de 23 de fevereiro de 2006.

§ 2º A prestadora deve estabelecer o pra-
zo de vigência de seu plano de serviço, que 
não pode ser inferior a 12 (doze) meses, de-
vendo ser comunicado ao usuário no ato da 
contratação, ressalvado o prazo de vigência 
do plano básico de serviço da concessioná-
ria, que corresponde ao mesmo da conces-
são.

Art. 44. Quando da transferência entre 
planos de serviço, a prestadora deve solicitar 
autorização expressa do assinante para conti-
nuidade da oferta de PUC contratadas.

Art. 45. É direito do assinante, a qual-
quer tempo, solicitar a transferência de plano 
básico de serviço para um plano alternativo 
de serviço e, vice-versa, assegurado ao assi-
nante o direito de manter o seu código de 
acesso.

Seção II
Da Comercialização de Plano de Serviço

Art. 46. A prestadora, no ato da con-
tratação, por atendimento pessoal, correio 
eletrônico ou outras formas similares, deve 
fornecer ao usuário documentação com in-
formações sobre a fruição do plano de serviço 
contendo, no mínimo:

I - comparação do plano de serviço de 
opção do usuário com o plano básico de ser-
viço;

II - informações necessárias à correta 
fruição do plano de serviço;

III - informações quanto à utilização de 
crédito, no caso de plano de serviço na forma 
de pagamento pré-pago;

IV - informações quanto ao acesso às diver-
sas modalidades do STFC e a outros serviços de 
telecomunicações de interesse coletivo; e
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V - a estrutura tarifária ou de preços do 
plano de serviço, a data-base de reajuste de 
tarifas ou preços, o critério de tarifação ou 
o critério de estabelecimento de preços do 
serviço, especificando a unidade e o tempo 
de tarifação mínima ou de medição mínima 
para cobrança.

§ 1º Na contratação por telefone ou por 
central de informação e de atendimento ao 
usuário, a prestadora, em até 5 (cinco) dias 
úteis da concordância com a contratação de 
plano alternativo, deve enviar ao usuário a 
documentação contendo as informações a 
que se refere este artigo.

§ 2º A gravação da chamada telefônica 
relativa à contratação deve ser mantida, no 
mínimo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

§ 3º Para efeito do inciso I, deve ser as-
segurada ao usuário a comparação entre os 
valores que compõem a estrutura de preços 
ou tarifas, em especial os valores referentes a 
chamadas com diversos tempos de duração.

Seção III
Do Plano Básico de Serviço

Art. 47. A prestadora deve oferecer plano 
básico de serviço, em uma das formas de pa-
gamento, pós-pago ou pré-pago, entendido 
como o plano de serviço de oferta obrigatória 
e não discriminatória a todos os usuários ou 
interessados no STFC.

§ 1º A estrutura tarifária e os critérios de 
tarifação do plano básico de serviço da con-
cessionária são definidos em regulamentação 
específica.

§ 2º Os valores, a estrutura de preços e 
os critérios de estabelecimento de preços do 
plano básico de autorizada do STFC são por 
ela definidos, devendo dar conhecimento à 
Agência do seu inteiro teor nas condições 
dispostas nos termos de autorização.

§ 3º O plano básico de serviço da auto-
rizada do STFC não pode ser alterado du-
rante o prazo de vigência, salvo o reajuste de 
preços previsto, considerando-se automati-
camente renovada a sua vigência, por igual 
período, caso não ocorra o disposto no § 4º 
deste artigo.

§ 4º As alterações do plano básico de ser-
viço devem ser comunicadas ao usuário e a 
Agência, em até 90 (noventa) dias, antes da 
próxima data de vigência.

Seção IV
Dos Planos Alternativos de Serviço

Art. 48. A prestadora pode oferecer pla-
nos alternativos de serviço, nas formas de pa-
gamento, pós-pago ou pré-pago, disponíveis 
a todos os usuários ou interessados no STFC, 
entendido como opcional ao plano básico de 
serviço, sendo a estrutura de preços e demais 
características associadas definidas pela pres-
tadora.

§ 1º A Agência, em face da necessidade 
de serviços para a sociedade, pode estabele-
cer planos alternativos de serviço específicos 
a serem implementados por prestadora com 
PMS, devendo os preços unitários destes pla-
nos considerar parâmetros de mercado e o 
equilíbrio econômico financeiro do contrato.

§ 2º O plano alternativo de serviço não 
pode ser alterado, salvo a título de reajuste 
de preços previsto, considerando-se automa-
ticamente renovada a sua vigência, por igual 
período, caso não ocorra o disposto no § 3º 
deste artigo.

§ 3º Caso a prestadora decida pela não 
continuidade do plano alternativo de serviço, 
sua intenção deve ser comunicada ao usuário 
e à Agência, com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias do seu termo final.

§ 4º Na ocorrência do previsto no § 3º 
deste artigo, o usuário pode solicitar, no ter-
mo final de vigência do plano, sem ônus a 
título de habilitação ou de adesão, a transfe-
rência para outro plano de serviço ou a res-
cisão do respectivo contrato de prestação de 
STFC.

§ 5º A prestadora não pode estabelecer 
prazo de vínculo do assinante a plano alter-
nativo de serviço.

§ 6º A prestadora deve permitir a trans-
ferência de um plano alternativo de serviço 
para outro qualquer.

§ 7º Na transferência entre planos alter-
nativos, é vedada a cobrança de valores não 
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previstos na estrutura de preços do plano de 
destino.

§ 8º Aplicam-se aos planos alternativos 
de serviço as mesmas disposições regulamen-
tares incidentes sobre o plano básico no que 
tange à qualidade dos serviços oferecidos, in-
clusive as previstas no PGMQ-STFC.

Art. 49. A prestadora com PMS deve 
submeter seus planos alternativos de serviço 
à aprovação prévia da Agência.

§ 1º O modo, formato e meio de envio 
das informações necessárias à análise de pla-
no alternativo de serviço são definidos pela 
Agência.

§ 2º Transcorrido o prazo de 15 (quin-
ze) dias, contado do recebimento da propos-
ta, sem manifestação da Agência sobre a so-
licitação, o plano alternativo de serviço pode 
ser comercializado, permanecendo o mesmo 
sujeito à homologação da Agência.

Art. 50. A prestadora sem PMS deve dar 
conhecimento a Agência do inteiro teor de 
seus planos alternativos de serviço, em até 5 
(cinco) dias úteis após o início da comercia-
lização, observado o disposto no § 1º do art. 
49 deste Regulamento.

Art. 51. Os valores propostos para os pla-
nos alternativos de serviço de prestadora com 
PMS devem permitir que a receita auferida 
seja suficiente para cobrir as despesas com a 
remuneração de redes.

Art. 52. A Agência deve coibir práticas 
anticompetitivas em qualquer plano alterna-
tivo de serviço, podendo, de ofício ou me-
diante representação, determinar à prestado-
ra que comprove a regularidade da oferta e 
comercialização do plano, sob pena de sus-
pensão da comercialização de tal plano.

Capítulo III
Das Formas de Pagamento do Stfc

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 53. Os serviços prestados por meio 
de plano básico ou alternativos de serviço 
oferecidos pela prestadora, podem ser pagos 
após a prestação do serviço, na forma pós-pa-

go, mediante faturamento periódico, ou an-
tecipadamente, na forma pré-pago, mediante 
a aquisição de créditos.

Art. 54. O valor, a forma de pagamento, 
a forma de medição e os critérios de cobrança 
do serviço devem ser estabelecidos no plano 
de serviço de opção do usuário e observar o 
disposto nas Seções III e IV do Capítulo I do 
Título VI, deste Regulamento.

Seção II
Da Forma Pós-pago

Art. 55. O plano básico ou alternativo de 
serviço na forma pós-pago é aquele em que 
a cobrança pela prestação do serviço ocorre 
mediante faturamento periódico, sendo ve-
dada a cobrança antecipada pela prestadora 
de qualquer item da estrutura tarifária ou de 
preço.

Seção III
Da Forma Pré-pago

Art. 56. O plano básico ou alternativo de 
serviço na forma pré-pago é aquele em que a 
prestação do serviço está vinculada à aquisi-
ção de créditos para fruição de tráfego.

Art. 57. O crédito referente à fruição de 
tráfego associado à forma pré-pago pode ser 
vinculado ou não a um terminal de assinan-
te, observado o seguinte:

I - crédito pré-pago vinculado é carac-
terizado pela sua não portabilidade, deven-
do ser consumido em um terminal de as-
sinante da prestadora que comercializou o 
crédito; e

II - crédito pré-pago não vinculado é ca-
racterizado pela sua portabilidade, podendo 
ser consumido em diferentes terminais de 
acesso individual ou coletivo.

§ 1º O crédito não vinculado a terminal 
de assinante, pode ser utilizado em uma ou 
mais modalidades do STFC ou para comu-
nicação com outro serviço de telecomunica-
ções de interesse coletivo a partir de acesso 
individual ou coletivo.

§ 2º O uso do crédito para fruição de 
tráfego na modalidade de serviço local, co-
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mercializado por prestadora com PMS na 
modalidade local, só é admitido quando ori-
ginado nos terminais da respectiva prestado-
ra.

§ 3º A aquisição de crédito não vincula-
do a terminal de assinante caracteriza a pré-
-seleção da prestadora que comercializou o 
crédito para fruição de tráfego nas modali-
dades de serviço de longa distância nacional 
e longa distância internacional.

§ 4º O crédito não vinculado a terminal 
de assinante comercializado por prestadora 
sem PMS pode ser utilizado a partir de aces-
so individual ou coletivo, na área local onde 
a prestadora sem PMS tenha acessos indivi-
duais em serviço.

§ 5º É vedada a geração de débito para 
fruição de tráfego, além dos créditos disponí-
veis, vinculados a terminal de assinante, ob-
servado o disposto no § 7º deste artigo.

§ 6º Na chamada em curso, a prestado-
ra deve informar ao usuário, com antecedên-
cia mínima de 30 (trinta) segundos, o térmi-
no do crédito de terminal vinculado ou não 
vinculado com um sinal ou mensagem espe-
cífica.

§ 7º Após o término do crédito, a pres-
tadora pode permitir a continuidade da cha-
mada em curso com a geração do débito cor-
respondente.

§ 8º A prestadora deve possibilitar a ve-
rificação, de forma gratuita e em tempo real, 
do crédito pré-pago disponível para utiliza-
ção.

Art. 58. A Agência pode determinar à 
prestadora com PMS, a oferta, em uma dada 
região, do menor valor de crédito, a ser co-
mercializado, bem como a proporção da sua 
oferta nos postos de venda.

Parágrafo único. Os créditos vinculados 
a terminal de assinante devem ser cumula-
tivos.

Art. 59. O crédito, ativado no ato do 
registro da aquisição junto a prestadora ou 
quando de sua primeira utilização, no caso 
de cartão, deve permanecer ativo e disponí-
vel para uso por 6 (seis) meses e tem valida-
de de 5 (cinco) anos, contados a partir de sua 
ativação.

Parágrafo único. Findo o prazo a que se 
refere o caput, o crédito remanescente deve 
permanecer à disposição do usuário que 
pode, no prazo de validade, requerer a reati-
vação para uso ou, a seu critério, a devolução 
do saldo restante, em moeda corrente ou em 
depósito em conta corrente, em até 30 (trin-
ta) dias da solicitação.

Art. 60. A prestadora deve garantir que 
o assinante de terminal com crédito pré-
-pago vinculado a terminal de assinan-
te somente utilize o STFC nas modalida-
des de serviço de longa distância nacional 
e longa distância internacional na forma 
pré-pago.

Parágrafo único. O terminal a que estão 
vinculados os créditos deve ser identificável 
como tal na rede de suporte do STFC.

Art. 61. As prestadoras nas modalidades 
longa distância nacional e longa distância in-
ternacional devem pactuar com a prestado-
ra que ofereça plano de serviço com crédito 
pré-pago vinculado a terminal de assinante, 
acordo de utilização da plataforma de supor-
te.

§ 1º O acordo deve ser pactuado em até 
30 dias a partir da solicitação da prestadora 
interessada.

§ 2º A utilização da plataforma é onero-
sa, observadas condições isonômicas e não 
discriminatórias.

§ 3º Os valores devidos pela utilização da 
plataforma são definidos entre as partes.

§ 4º Não havendo acordo, a Agência 
pode fixar cautelarmente as condições de uso 
da referida plataforma.

§ 5º Em até 30 (trinta) dias contados da 
data da solicitação, as chamadas de longa dis-
tância nacional ou de longa distância interna-
cional da prestadora solicitante devem ser en-
caminhadas, independente da conclusão da 
negociação entre as prestadoras envolvidas ou 
de resolução de conflito pela Anatel, deven-
do o acerto de contas ser efetuado posterior-
mente.

§ 6º O acerto de contas a que se refere 
o parágrafo anterior deve ser feito na forma 
estabelecida na negociação ou pela Agência, 
quando da resolução de conflito.
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Art. 62. A prestadora que ofereça pla-
no de serviço com crédito pré-pago vincu-
lado a terminal de assinante, deve divul-
gar previamente em seu sítio na Internet as 
condições, o valor e a forma de pagamen-
to pelo uso de sua plataforma por outras 
prestadoras.

Capítulo IV
Da Prestação, Utilidade ou Comodidade

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 63. Além da tarifa ou preço relati-
vo ao STFC, a prestadora pode auferir recei-
tas alternativas, complementares ou acessó-
rias por meio de PUC, sem caracterizar nova 
modalidade de serviço.

§ 1º A implantação ou alteração de PUC 
por autorizada com PMS ou concessionária, 
depende de aprovação prévia e expressa da 
Agência, sem a qual não pode ser cobrado 
qualquer preço.

§ 2º A PUC deve atender os seguintes re-
quisitos:

I - ser inerente à plataforma do serviço;
II - não caracterizar serviço de valor adi-

cionado ou nova modalidade de serviço; e
III - não possuir características inerentes 

à administração e a procedimentos usuais de 
operação ou manutenção do serviço.

§ 3º A transferência de titularidade do 
contrato de prestação do serviço atende aos 
requisitos previstos no parágrafo anterior, 
podendo ser ofertada como PUC.

§ 4º Transcorrido o prazo de 15 (quinze) 
dias, contado do recebimento da solicitação, 
sem manifestação da Agência, a PUC pode 
ser comercializada, permanecendo a mesma 
sujeita à homologação da Agência.

§ 5º A prestadora deve estabelecer o pra-
zo de vigência de PUC, que não pode ser in-
ferior a 12 (doze) meses, devendo ser comu-
nicado ao usuário no ato da contratação.

§ 6º Durante o prazo de vigência, a PUC 
não pode ser alterada, salvo o reajuste de pre-
ços na data-base, considerando-se automati-
camente renovada sua vigência, por igual pe-

ríodo, desde que não ocorra o disposto no § 
8º deste artigo.

§ 7º A extinção da PUC deve ser comu-
nicada ao usuário e à Agência, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 8º As alterações da PUC, submetidas à 
aprovação prévia da Agência, devem ser co-
municadas ao usuário em até 30 (trinta) dias, 
antes de sua comercialização.

Art. 64. A autorizada sem PMS deve dar 
conhecimento à Agência do inteiro teor da 
PUC em até 5 (cinco) dias úteis após o início 
da comercialização.

Art. 65. No primeiro documento de co-
brança ou em até 30 (trinta) dias após a con-
tratação, a prestadora, em correspondência 
anexa ou em documento específico, deve en-
viar ao assinante informações elucidativas re-
ferente à PUC.

Seção II
Da Oferta, Alteração e 

Comercialização de PUC

Art. 66. A PUC deve ser ofertada a todos 
os assinantes de forma não discriminatória, 
ressalvadas as situações de incompatibilidade 
com o plano de serviço contratado, e limita-
ções técnicas.

Parágrafo único. A prestadora somente 
pode comercializar um conjunto de PUC se 
o assinante puder contratá-las, também, de 
forma individual.

Art. 67. É vedada à prestadora a oferta de 
PUC que ponha em risco a competição ou 
discrimine outras prestadoras do STFC ou 
de outro serviço de telecomunicações de in-
teresse coletivo.

Parágrafo único. A Agência deve coibir 
práticas anticompetitivas na oferta e comer-
cialização de PUC podendo, de ofício ou 
mediante representação, determinar sua ex-
tinção.

Art. 68. A Agência pode determinar que 
a concessionária ofereça PUC aos assinantes, 
observadas as limitações técnicas, devendo 
os preços unitários destes serviços considerar 
parâmetros de mercado e o direito à justa re-
muneração.
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TÍTULO VI
DAS FORMAS DE PROVIMENTO 

DO STFC

Art. 69. O STFC deve ser provido:
I - a pessoa determinada, em caráter in-

dividualizado, ou compartilhado, em instala-
ções de uso privativo; e

II - a qualquer pessoa, em instalações de 
uso público.

Capítulo I
Do Provimento Individualizado 

ou Compartilhado

Art. 70. A prestação do STFC na modali-
dade local em regime público se dá por meio 
de contrato de prestação de serviço devendo 
obedecer aos seguintes critérios:

I - dentro da ATB, o STFC deve ser pres-
tado no local indicado pelo assinante, con-
forme contrato de prestação de serviço, ob-
servado o disposto na regulamentação; e

II - fora da ATB, a prestação do STFC se 
dá, por opção do assinante, por uma das se-
guintes formas:

a) por meio de contrato de prestação 
de serviço específico que deve estabelecer, 
além dos valores de habilitação, assinatu-
ra e utilização, praticados dentro da ATB, 
o preço justo e razoável para a instalação e 
manutenção dos meios adicionais utiliza-
dos para o atendimento do assinante pela 
concessionária, de forma não discrimina-
tória; ou

b) por meio de atendimento rural a ser 
estabelecido em regulamentação.

§ 1º A ATB é constituída pelo conjun-
to de localidades pertencentes à mesma área 
local e atendidas com acessos individuais do 
STFC na modalidade local.

§ 2º A concessionária deve assegurar a 
realização das instalações necessárias à pres-
tação do serviço, nos termos da regulamen-
tação.

§ 3º No caso de solicitação de serviço 
fora da ATB, a concessionária deve apre-
sentar ao solicitante, em até 45 (quarenta 
e cinco) dias após a solicitação, a proposta 

de contrato específico para provimento do 
serviço.

Art. 71. O provimento do STFC pela 
prestadora em regime privado deve ser feito 
de acordo com o termo de autorização.

Seção I
Das Instalações

Art. 72. O assinante é responsável pela 
instalação e pelo funcionamento adequado da 
rede interna, de acordo com os princípios de 
engenharia, as normas técnicas vigentes, assim 
como, com as orientações e especificações téc-
nicas que constarem do contrato de prestação 
do serviço firmado com a prestadora.

§ 1º A prestadora pode oferecer ao assi-
nante os serviços de instalação e manutenção 
da rede interna do assinante, mediante con-
trato específico, regido pelas normas do di-
reito privado, observado o seguinte:

I - o contrato relativo à instalação e ma-
nutenção da rede interna do assinante não 
pode estar condicionado ao provimento do 
STFC;

II - a prestação de serviços de que trata 
este artigo não pode ser interrompida no caso 
de mudança de prestadora; e

III - é vedada à concessionária a presta-
ção direta de serviços de que trata este artigo.

§ 2º A CPCT é, para todos os efeitos des-
te Regulamento, considerada como equipa-
mento terminal de assinante.

§ 3º Os ramais externos de CPCT de-
vem ser instalados utilizando meios provi-
dos por prestadoras de serviços de teleco-
municações.

§ 4º O terminal de assinante constitui 
parte integrante da rede interna do assinante.

Art. 73. Caso o PTR esteja instalado no 
interior do imóvel indicado pelo assinante, o 
acesso da prestadora ao local deve observar as 
seguintes regras:

I - o acesso deve ser feito exclusivamente 
por agentes da prestadora, devidamente cre-
denciados; e

II - o acesso deve respeitar o direito ao 
sossego, à paz e à intimidade do assinante e 
deve se dar com autorização deste.
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Seção II
Do Contrato de Prestação de Serviço

Art. 74. Contrato de prestação de servi-
ço deve corresponder ao contrato padrão de 
adesão celebrado entre a prestadora e pessoa 
natural ou jurídica, que tem como objetivo 
tornar disponível o STFC, em endereço indi-
cado pelo assinante, mediante o pagamento 
de tarifas ou preços, no caso de plano de ser-
viço na forma pós-pago, ou mediante a aqui-
sição de créditos, no caso de plano de serviço 
com crédito pré-pago vinculado a terminal 
de assinante.

§ 1º O contrato padrão de adesão da 
prestadora com PMS e suas alterações de-
vem ser aprovados pela Agência antes de se-
rem divulgados e aplicados, de forma ex-
pressa, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 
contado da data do protocolo do pedido, 
prorrogáveis por igual prazo em caso de ne-
cessidade.

§ 2º Os contratos de prestação de STFC 
nas modalidades local, longa distância nacio-
nal e longa distância internacional são consi-
derados celebrados com cada prestadora, por 
adesão, quando da habilitação do assinante 
junto à prestadora na modalidade local.

§ 3º A prestadora deve fornecer cópias do 
contrato de prestação de serviço e do plano 
de opção do assinante, bem como informar 
as condições de prestação de serviço, em até 
5 (cinco) dias da contratação, independente-
mente de solicitação do assinante.

Art. 75. O contrato de prestação do 
STFC na modalidade local pode ser rescin-
dido a qualquer tempo por solicitação do as-
sinante ou pelo não cumprimento das condi-
ções contratuais.

§ 1º O desligamento do terminal decor-
rente da rescisão do contrato de prestação de 
STFC na modalidade local deve ser efetivado 
pela prestadora, em até 24 (vinte e quatro) 
horas, a partir da solicitação, sem ônus para 
o assinante, independentemente da existên-
cia de débitos.

§ 2º A solicitação de desligamento pode 
ser apresentada por qualquer meio, sendo 
de responsabilidade da prestadora a correta 

identificação do assinante e, em caso de con-
testação, o ônus da prova.

§ 3º A prestadora na modalidade local 
não pode efetuar qualquer cobrança referente 
a serviços prestados após decorridas 24 (vinte 
e quatro) horas da solicitação de desligamen-
to, assumindo o ônus de eventuais encargos, 
inclusive perante as demais prestadoras de 
serviços de telecomunicações.

§ 4º A rescisão não prejudica a exigibi-
lidade dos encargos decorrentes do contrato 
de prestação do STFC.

§ 5º A rescisão do contrato deve ser efeti-
vada independentemente da prestação de ou-
tros serviços de telecomunicações que com-
partilhem o acesso utilizado pelo assinante 
ou PUC contratadas.

§ 6º Ocorrendo o previsto no § 1º, a 
prestadora na modalidade local deve comu-
nicar a rescisão do contrato às demais pres-
tadoras de outras modalidades, para suas 
providências, em até 24 (vinte e quatro) ho-
ras.

§ 7º No caso de rescisão do contrato de 
plano de serviço com crédito pré-pago vincu-
lado a terminal de assinante, os créditos não 
utilizados devem ser devolvidos ao assinante 
em moeda corrente ou em depósito em conta 
corrente, em até 30 (trinta) dias.

Art. 76. O contrato de prestação de 
STFC deve ser redigido em linguagem clara 
e adequada e conter, obrigatoriamente, cláu-
sulas que estabeleçam:

I - a descrição do seu objeto e o código de 
acesso do assinante;

II - o plano de serviço de opção do assi-
nante, o prazo de vigência, o valor das tari-
fas ou preços, o lugar, tempo e modo de seu 
pagamento;

III - as sanções por má utilização do ser-
viço e os recursos a que tem direito o assi-
nante;

IV - as multas e outros encargos morató-
rios aplicáveis ao assinante;

V - a descrição do sistema de atendimen-
to ao assinante e o modo de proceder em 
caso de solicitações ou reclamações;

VI - os requisitos relativos a rede interna 
do assinante;
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VII - a descrição do procedimento para a 
mudança de endereço de instalação;

VIII - as hipóteses de rescisão do contrato 
de prestação de serviço e de suspensão dos 
serviços a pedido ou por inadimplência do 
assinante;

IX - a descrição do procedimento de con-
testação de débitos;

X - as condições de alteração dos códigos 
de acesso; e

XI - os direitos e deveres do assinante e 
da prestadora.

Parágrafo único. As cláusulas que impli-
carem limitação de direito do consumidor 
devem ser redigidas com destaque e permitir 
sua imediata e fácil compreensão.

Art. 77. A prestadora somente pode exi-
gir garantias para a celebração de contrato de 
prestação do STFC com pessoa natural ou 
jurídica que se encontre inadimplente, em 
relação ao pagamento, com a própria pres-
tadora.

Art. 78. Aplicam-se ao contrato de pres-
tação de STFC as regras do Código de Defe-
sa do Consumidor, Lei n.º 8.078, de 1990, e 
suas alterações, salvo hipótese de ser a norma 
regulamentar mais benéfica ao consumidor.

Seção III
Da Cobrança do Serviço na Forma Pós-

-pago

Art. 79. O valor, a forma de tarifação ou 
de medição e os critérios de cobrança dos ser-
viços prestados devem ser estabelecidos nos 
planos de serviço.

Art. 80. A entrega do documento de co-
brança ao assinante, por código de acesso, 
constituído de demonstrativo e fatura dos 
serviços prestados, deve ocorrer pelo menos 
5 (cinco) dias antes do seu vencimento.

§ 1º Havendo autorização expressa do as-
sinante, o demonstrativo e fatura do serviço 
podem ser apresentados em um único docu-
mento de cobrança, agrupando seus códigos 
de acesso.

§ 2º A prestadora deve oferecer ao as-
sinante, no mínimo, seis possíveis datas de 
vencimento do documento de cobrança.

§ 3º A prestadora somente pode cobrar 
pela emissão da segunda via do documen-
to de cobrança, quando comprovar o envio 
do documento na forma estabelecida nes-
te Regulamento, observado o disposto no 
art. 86.

§ 4º Havendo autorização expressa do as-
sinante, o documento de cobrança pode ser 
apresentado e obtido por meio da Internet.

Art. 81. O documento de cobrança emi-
tido pela prestadora deve conter o telefone 
da central de informação e de atendimento 
ao usuário da prestadora e da ouvidoria ou 
órgão de recurso da prestadora, bem como 
o código de acesso da central de atendimen-
to da Anatel.

Art. 82. O documento de cobrança apre-
sentado pela prestadora ao assinante deve 
corresponder a 30 (trinta) dias de prestação 
de serviço, devendo ser apresentado de ma-
neira detalhada, clara, explicativa, indevas-
sável, discriminando o período que com-
preende a cobrança do serviço, o tipo e a 
quantidade de cada serviço prestado ao assi-
nante, bem como todo e qualquer registro re-
lacionado à prestação do serviço no período, 
os descontos concedidos, impostos e even-
tuais encargos.

§ 1º É vedada a inclusão, no documento 
de cobrança, de valores relativos à prestação 
de serviços de valor adicionado ou de qual-
quer outro valor devido que não decorra ex-
clusivamente da prestação de STFC, sem a 
autorização expressa do assinante.

§ 2º A cobrança de valores referentes a 
utilização de serviços de valor adicionado 
deve ser realizada por meio de documento de 
cobrança que contenha as informações relati-
vas a utilização do STFC e do serviço de va-
lor adicionado correspondente, com identifi-
cação do respectivo provedor.

§ 3º O não pagamento pelo usuário de 
débitos relativos a serviços de valor adiciona-
do ou outros valores devidos que não decor-
ram exclusivamente da prestação do STFC 
não implica a suspensão do fornecimento do 
STFC.

§ 4º O bloqueio de serviços de valor adi-
cionado é gratuito e incondicionado, não po-
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dendo, igualmente, implicar entrave ou res-
trição à fruição do STFC.

Art. 83. A prestadora na modalidade lo-
cal deve fornecer, mediante solicitação do as-
sinante, documento de cobrança do serviço 
contendo o detalhamento das chamadas lo-
cais que permita identificar, para cada cha-
mada local realizada, entre telefones fixos, o 
número do telefone chamado, a data e horá-
rio de realização, a duração e o seu respecti-
vo valor.

§ 1º Nas localidades das áreas locais em 
que não houver o fornecimento do detalha-
mento a que se refere o caput, é vedada à 
prestadora a cobrança da tarifa ou preço de 
utilização do STFC, excedente à franquia 
mensal.

§ 2º A oferta do detalhamento em uma 
área local obriga a prestadora com PMS a es-
tender a oferta às demais áreas locais de sua 
área de prestação com número igual ou supe-
rior de terminais em serviço.

§ 3º O fornecimento do detalhamento a 
que se refere o caput é gratuito, sendo facul-
tada a sua cobrança nos seguintes casos:

I - fornecimento da segunda via do deta-
lhamento, quando comprovada a entrega da 
primeira via ao assinante; e

II - fornecimento de detalhamento de 
chamadas contido em documento de co-
brança emitido, cujo vencimento ocorreu há 
mais de 120 (cento e vinte) dias da solicita-
ção.

§ 4º A Agência pode definir o valor máxi-
mo da cobrança a que se refere o § 3º.

Art. 84. A prestadora na modalidade lo-
cal deve faturar separadamente os serviços de 
telecomunicações prestados nas modalidades 
local, longa distância nacional e longa distân-
cia internacional e serviços que não consti-
tuem STFC.

Art. 85. Havendo acordo de cobrança 
conjunta com outra prestadora ou com ou-
tras empresas, a prestadora na modalidade 
local pode cobrar as demais modalidades de 
STFC e outros serviços, observado o direito 
à contestação de valores de cada prestadora e 
serviço, além do disposto no art. 106 deste 
Regulamento.

§ 1º Mediante solicitação do assinante, 
cada prestadora deve tornar disponível, sepa-
radamente, seu documento de cobrança.

§ 2º A prestadora deve discriminar no 
documento de cobrança, de forma clara e 
adequada, os valores devidos pelo assinan-
te a outras prestadoras de serviços de teleco-
municações de interesse coletivo, asseguradas 
condições justas e não discriminatórias, nos 
termos dos contratos e acordos firmados en-
tre elas.

§ 3º A prestadora na modalidade local 
deve comunicar à respectiva prestadora de 
longa distância a falta de pagamento, para 
que esta tome as providências cabíveis, de 
acordo com o presente Regulamento.

Art. 86. A prestadora deve permitir ao 
assinante o pagamento individualizado de 
cada serviço e prestadora por meio do do-
cumento de cobrança, ou fornecer a se-
gunda via do documento, sem ônus, com 
prazo adicional de 15 (quinze) dias para 
pagamento, contado da data de emissão do 
documento, no caso de contestação do dé-
bito.

Art. 87. O documento de cobrança deve 
permitir ao assinante o pagamento da fatura 
em qualquer dos locais indicados pela presta-
dora, os quais devem estar convenientemente 
distribuídos na localidade.

Art. 88. O assinante e a prestadora po-
dem acordar a emissão de documentos de 
cobrança com periodicidade superior a 30 
(trinta) dias.

Art. 89. As chamadas locais e de longa 
distância nacional podem ser cobradas em 
documento de cobrança de terceiro, desde 
que o mesmo autorize expressamente.

Parágrafo único. Quando admitido em 
convênios com administrações estrangeiras, 
as chamadas de longa distância internacio-
nais também podem ser feitas na forma indi-
cada neste artigo.

Art. 90. A prestadora pode identificar e 
proceder ao bloqueio, independentemente 
de solicitação, de chamadas de longa distân-
cia internacionais originadas no STFC que 
apresentem características de conexão frau-
dulenta a serviço de acesso à internet.
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Parágrafo único. O usuário não é obriga-
do a pagar por chamadas de longa distância 
internacional que apresentem características 
de conexão fraudulenta a serviço de acesso 
à Internet.

Art. 91. A prestadora pode identificar 
o código de acesso de destino, vinculado a 
reclamações de assinantes, de chamadas na 
modalidade de longa distância internacional, 
devendo informar aos usuários sobre os crité-
rios de tarifação da chamada.

Art. 92. No STFC prestado em regiões 
fronteiriças deve haver acordo entre as pres-
tadoras para a realização de chamadas a co-
brar.

Art. 93. A prestadora deve apresentar a 
cobrança ao assinante no prazo máximo de 
60 (sessenta), 90 (noventa) e 150 (cento e 
cinqüenta) dias, para as modalidades local, 
longa distância nacional e longa distância in-
ternacional, respectivamente, contados a par-
tir da efetiva prestação do serviço.

§ 1º A cobrança de serviço prestado após 
os prazos estabelecidos neste artigo deve 
ocorrer em fatura separada, sem acréscimo de 
encargos, e mediante negociação prévia entre 
a prestadora e o assinante.

§ 2º Na negociação a que se refere o § 1º, 
a prestadora deve parcelar os valores, no mí-
nimo, pelo número de meses corresponden-
tes ao período de atraso na apresentação da 
cobrança.

§ 3º A prestadora não pode suspender a 
prestação do serviço ou impor qualquer res-
trição ao usuário em virtude de débitos apre-
sentados a ele fora dos prazos estabelecidos 
neste artigo.

Seção IV
Da Cobrança do Serviço na Forma Pré-pago

Art. 94. Os planos de serviço na for-
ma pré-pago, mediante a aquisição de cré-
ditos vinculados ou não vinculados a ter-
minal de assinante, prescindem da emissão 
de documento de cobrança e devem obser-
var, especialmente, o disposto na Seção III 
do Capítulo III do Título V, deste Regu-
lamento.

Art. 95. Mediante solicitação do usuário, 
a prestadora deve tornar disponível, em até 
7 (sete) dias, demonstrativo de prestação de 
serviço discriminando, no mínimo:

I - o número do cartão de crédito pré-pa-
go não vinculado ou do terminal com crédito 
pré-pago vinculado;

II - a quantidade e o valor dos créditos 
adquiridos;

III - o valor do crédito disponível para 
utilização;

IV - número de destino, data, hora, valor 
e duração das chamadas cobradas;

V - as facilidades adicionais utilizadas;
VI - os descontos concedidos; e
VII - o destaque do ICMS.
Parágrafo único. O fornecimento do de-

monstrativo a que se refere este artigo deve 
observar o disposto no § 3º do artigo 83.

Seção V
Da Contestação de Débitos

Art. 96. O usuário tem o direito de con-
testar os débitos contra ele lançados pela 
prestadora, não se obrigando a pagamento 
dos valores que considere indevidos.

§ 1º O pagamento dos valores contesta-
dos somente pode ser exigido pela prestadora 
quando esta comprovar a prestação dos servi-
ços objeto do questionamento.

§ 2º O débito contestado deve ser excluí-
do da fatura ou do demonstrativo de presta-
ção de serviço, observado o disposto no art. 
86, sendo sua nova inclusão condicionada a 
devida justificativa, por escrito e sem ônus, 
acerca das razões pelas quais a contestação foi 
considerada improcedente pela prestadora.

Art. 97. A contestação de débitos, em to-
das as hipóteses, pode ser apresentada pes-
soalmente pelo usuário, ou por seu represen-
tante legal, na forma escrita ou verbal, ou por 
qualquer meio de comunicação à distância.

§ 1º A contestação deve ser processada 
pela prestadora e receber um número de or-
dem seqüencial a ser informado ao usuário 
para possibilitar o acompanhamento de sua 
solução, inclusive por intermédio da central 
de informação e de atendimento ao usuário.
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§ 2º Em qualquer hipótese, o usuário 
deve ser informado sobre o resultado da apre-
ciação da contestação.

Art. 98. A devolução de valores cobrados 
indevidamente, deve ocorrer no próximo do-
cumento de cobrança ou outro meio indica-
do pelo usuário.

Parágrafo único. O usuário que efe-
tuar pagamento de quantia cobrada inde-
vidamente tem direito à devolução de valor 
igual ao dobro do que pagou em excesso, 
acrescido dos mesmos encargos aplicados 
pela prestadora aos valores pagos em atra-
so.

Art. 99. A contestação de débitos junto 
à prestadora não impede que o usuário pro-
mova, por outras formas, a contestação da 
cobrança, de acordo com o que prevê o art. 
5º, XXXV da Constituição Federal e a Lei nº 
9.472, de 1997.

Seção VI
Da Suspensão do STFC por Falta de 

Pagamento

Art. 100. A prestadora pode suspender o 
provimento do serviço ao assinante que não 
honrar o pagamento de débito diretamente 
decorrente da utilização da modalidade do 
serviço prestado, após transcorridos 30 (trin-
ta) dias de inadimplência.

§ 1º A inadimplência se caracteriza pelo 
não pagamento de débito decorrente direta-
mente da prestação do STFC inserido no do-
cumento de cobrança de prestação de servi-
ço, de periodicidade regular, sem contestação 
pelo assinante.

§ 2º O débito que caracteriza a inadim-
plência do assinante deve ser incorporado no 
documento de cobrança, de periodicidade 
regular, subseqüente, ou no demonstrativo 
de prestação de serviço.

§ 3º Deve ser destacada no documento 
de cobrança ou no demonstrativo de pres-
tação de serviço a que se refere o parágrafo 
anterior, a existência de débito vencido, ex-
plicitando seu valor e informando que o não 
pagamento pode implicar a suspensão parcial 
do serviço.

§ 4º A prestadora deve notificar o assi-
nante, por escrito, em até 15 (quinze) dias 
após o vencimento do primeiro documento 
de cobrança, de periodicidade regular, não 
quitado, ou da data que caracteriza a inadim-
plência prevista no § 1º anterior, dos seus di-
reitos de contestação do débito e da possi-
bilidade de suspensão parcial do serviço por 
inadimplência.

§ 5º A inserção de débito em documento 
de cobrança relativo à venda de bens ou ser-
viços de valor adicionado em desacordo com 
esta regulamentação implica nova emissão do 
documento de cobrança apresentado, manti-
dos os valores, descaracterizando a inadim-
plência, sujeitando-se a prestadora às pena-
lidades previstas na Lei e na regulamentação.

Art. 101. Transcorridos 30 (trinta) dias 
de inadimplência a prestadora pode suspen-
der parcialmente o provimento do STFC, 
com bloqueio das chamadas originadas, salvo 
em hipótese de contestação pelo assinante.

§ 1º Durante a suspensão parcial, a pres-
tadora deve possibilitar ao assinante originar 
chamadas destinadas aos serviços públicos de 
emergência, definidos na regulamentação.

§ 2º Durante a suspensão parcial, a pres-
tadora deve prover ao assinante as condições 
mínimas para o recebimento de chamadas e 
acesso a serviços gratuitos da prestadora.

§ 3º No caso de bloqueio parcial do ter-
minal do assinante de plano de serviço com 
crédito pré-pago vinculado deve ser permiti-
da ainda originar chamada para ativar novos 
créditos junto à prestadora.

Art. 102. A prestadora, após um período 
mínimo de 30 (trinta) dias de suspensão par-
cial do provimento do STFC, permanecen-
do o assinante inadimplente, pode proceder 
à suspensão total do provimento do STFC, 
inabilitando-o a originar e receber chamadas, 
salvo originar chamadas aos serviços públicos 
de emergência, observadas as restrições téc-
nicas.

§ 1º Deve ser destacada no documento 
de cobrança de periodicidade regular, ou no 
demonstrativo de prestação de serviço, emi-
tido pela prestadora, a existência de débitos 
vencidos, explicitando seus valores e infor-
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mando que o não pagamento pode implicar 
a suspensão total do serviço.

§ 2º A prestadora deve informar ao as-
sinante, com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias, a suspensão total do provimen-
to do serviço.

§ 3º É vedada a cobrança de tarifa ou pre-
ço de assinatura durante o período de sus-
pensão total do serviço por inadimplência do 
assinante.

§ 4º O assinante inadimplente tem direi-
to à preservação do seu código de acesso, nos 
termos da regulamentação.

Art. 103. As notificações a que se referem 
os artigos 100 e 102 podem ocorrer por qual-
quer meio, cabendo à prestadora, em caso de 
contestação pelo assinante, o ônus da prova.

Art. 104. Transcorridos 30 (trinta) dias 
de suspensão total do provimento do serviço 
em determinada modalidade de STFC, por 
inadimplência, a prestadora pode rescindir o 
contrato de prestação de serviço, desde que 
notifique o assinante por escrito.

§ 1º Rescindido o contrato de prestação 
de serviço, por inadimplência, a prestadora 
pode incluir o registro de débito em sistemas 
de proteção ao crédito, desde que notifique o 
assinante por escrito.

§ 2º O registro a que se refere o parágrafo 
anterior somente pode ser efetivado decorri-
dos 15 (quinze) dias do comprovado recebi-
mento da notificação pelo assinante.

Art. 105. A apresentação da contestação 
dos débitos por parte do assinante suspende a 
fluência dos prazos estabelecidos nos artigos 
100, 101, 102 e 104 do presente Regulamen-
to, até que o mesmo seja notificado da deci-
são da prestadora.

§ 1º O assinante pode solicitar que a no-
tificação a que se refere o caput seja feita por 
escrito.

§ 2º Caso o assinante do plano de servi-
ço na forma pós-pago apresente contestação 
parcial, a prestadora deve emitir novo docu-
mento de cobrança, suspendendo a cobran-
ça da quantia impugnada e contemplando o 
pagamento da parte incontroversa, isentando 
o assinante de quaisquer juros ou multa até o 
vencimento da nova fatura.

Art. 106. Somente deve haver suspensão 
do serviço na modalidade e na prestadora em 
que for constatada a inadimplência do assi-
nante, inclusive nos casos de cobrança con-
junta, dando-se continuidade normal à pres-
tação das demais modalidades e prestadoras 
de serviço, exceto nos casos de inadimplência 
do STFC na modalidade local.

Art. 107. O assinante, isento de qualquer 
ônus, tem direito de certidão e de requerer a 
retificação das informações de inadimplência 
relativas a sua pessoa.

Art. 108. A prestadora responde pelos 
danos de qualquer natureza em razão de in-
formação inverídica de inadimplência.

Art. 109. O assinante inadimplente pode 
efetuar a qualquer momento o pagamento 
do débito, acrescido dos encargos de mora, 
devendo a prestadora retirar a informação 
de inadimplência e restabelecer a integrida-
de dos direitos relativos à prestação dos servi-
ços, inclusive no tocante aos prazos previstos 
nesta seção.

§ 1º O serviço deve ser restabelecido em 
até 24 (vinte e quatro) horas após a declara-
ção ou comprovação do pagamento pelo as-
sinante ou da celebração de acordo entre a 
prestadora e o assinante.

§ 2º É vedada a cobrança de tarifa ou pre-
ço referente ao restabelecimento do serviço.

Art. 110. As quitações de débito relativas 
a contratos rescindidos habilitam as pessoas 
naturais ou jurídicas a pleitearem novo aten-
dimento junto à prestadora de STFC.

Seção VII
Da Suspensão do STFC a 

Pedido do Assinante

Art. 111. O assinante que estiver adim-
plente pode requerer à prestadora do STFC 
na modalidade local o bloqueio, sem ônus, 
do terminal na estação telefônica e a conse-
qüente suspensão total da prestação de todas 
as modalidades de serviço, uma única vez, a 
cada período de 12 (doze) meses, pelo prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias e o máximo de 
120 (cento e vinte) dias, mantendo seu có-
digo de acesso e a possibilidade de restabele-
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cimento da prestação do serviço no mesmo 
endereço.

§ 1º A solicitação de suspensão de forma 
diversa da prevista neste artigo deve ser ofe-
recida como PUC, podendo ter caráter one-
roso.

§ 2º É vedada a cobrança de tarifa ou pre-
ço de assinatura, no caso do bloqueio previs-
to neste artigo.

§ 3º A prestadora tem o prazo de 24 (vin-
te e quatro) horas para atender a solicitação a 
que se refere este artigo.

Art. 112. O assinante tem o direito de re-
querer a cessação do bloqueio a que se refere 
o art. 111 a qualquer tempo, devendo a pres-
tação de todas as modalidades de serviço ser 
reiniciada em até 24 (vinte e quatro) horas 
após o requerimento.

Parágrafo único. É vedada a cobrança de 
tarifa ou preço para o exercício do direito 
previsto neste artigo.

Art. 113. Observadas as disposições do 
art. 111 e seus parágrafos, o assinante pode 
requerer à prestadora de qualquer modalida-
de de STFC a suspensão do provimento do 
serviço.

Parágrafo único. As prestadoras de STFC 
em cada modalidade são responsáveis pelo 
bloqueio ou suspensão do provimento do 
serviço.

Seção VIII
Da Mudança de Endereço das Instalações

Art. 114. Na mudança de endereço de 
instalação do terminal do assinante dentro 
da mesma localidade, devem ser observados 
os prazos estabelecidos no PGMQ-STFC.

Parágrafo único. O valor a ser cobrado 
pela mudança de endereço do terminal do 
assinante não pode ser superior ao valor da 
habilitação praticado pela prestadora no seu 
plano básico.

Art. 115. Ao assinante é assegurado o di-
reito de manter o seu código de acesso na 
mudança do endereço de instalação do seu 
terminal, quando este contar com a facili-
dade de portabilidade do código de acesso 
na forma da regulamentação ou, ainda, se o 

novo endereço puder ser atendido pela mes-
ma central de comutação.

Seção IX
Do Código de Acesso

Art. 116. O código de acesso do assinan-
te expressa a sua identificação na prestação 
do serviço, não podendo a prestadora alterá-
-lo sem que seja dada ampla e prévia publi-
cidade da alteração a todos os usuários, sem 
ônus, através dos seguintes meios:

I - serviço de informação de código de 
acesso de assinante do STFC;

II - LTOG; e
III - sistema de interceptação de chama-

das, na forma prevista no PGMQ-STFC.
§ 1º A alteração do código de acesso do 

assinante, por iniciativa da prestadora, não 
pode exceder a uma por triênio, salvo casos 
especiais, devidamente justificados perante a 
Agência.

§ 2º A prestadora deve comunicar ao as-
sinante a alteração do seu código de acesso, 
com antecedência mínima de 90 (noventa) 
dias de sua efetivação.

Art. 117. Mediante solicitação do assi-
nante, nos casos que este optar por mudança 
de prestadora local, a nova prestadora deve 
solicitar a interceptação das chamadas, for-
necendo as informações necessárias, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após a rescisão do 
contrato com a prestadora anterior, nos ter-
mos do PGMQ-STFC.

Parágrafo único. A antiga prestadora deve 
implementar a interceptação das chamadas 
em até 48 (quarenta e oito) horas a partir da 
solicitação da nova prestadora.

Art. 118. Desde que haja viabilidade téc-
nica, a prestadora deve atender ao pedido do 
assinante de substituição do seu código de 
acesso, sendo-lhe facultada, neste caso, a co-
brança pela alteração.

Parágrafo único. O prazo máximo para 
atendimento ao disposto no caput é de 72 
(setenta e duas) horas após o pedido do as-
sinante.

Art. 119. A prestadora deve assegurar o 
direito do assinante à portabilidade de códi-
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go de acesso, no prazo e condições definidos 
na regulamentação.

Capítulo II
Dos Telefones de Uso Público

Art. 120. A concessionária na modalida-
de local deve manter TUP, permanentes ou 
temporários, em perfeitas condições de ope-
ração e funcionamento, situados preferen-
cialmente em locais abertos ao público, nos 
termos que dispõem o Plano Geral de Me-
tas de Universalização - PGMU, o PGMQ-
-STFC e a regulamentação específica.

Art. 121. É obrigatório o uso de cartões 
indutivos, como uma das formas de cobrança 
de STFC em telefones públicos, assegurada a 
identificação da prestadora emitente.

§ 1º É obrigatória a utilização de cartões 
indutivos em todo o território nacional, in-
dependentemente da prestadora emitente.

§ 2º O cartão indutivo deve ser objeto de 
certificação pela Agência.

§ 3º Nas localidades com TUP, a pres-
tadora deve assegurar a disponibilidade de 
cartões indutivos em postos de venda à pro-
porção de, no mínimo, um posto para cada 
grupo de 12 (doze) TUP por ela instalados.

§ 4º Os postos de venda devem estar dis-
tribuídos em conformidade com a distribui-
ção geográfica dos TUP instalados.

§ 5º A prestadora deve divulgar a relação 
atualizada dos endereços onde estão instala-
dos seus postos de venda em seu sítio na In-
ternet, bem como na central e nas lojas de 
atendimento ao usuário.

Art. 122. Os TUP devem garantir o aces-
so gratuito ao serviço de informação de códi-
go de acesso de assinante do STFC e aos ser-
viços públicos de emergência definidos em 
regulamentação.

Capítulo III
Do Serviço Temporário

Art. 123. A prestadora com PMS deve 
oferecer o STFC em caráter temporário para 
atendimento de situação de demanda excep-
cional de STFC em exibições, exposições, 

simpósios, seminários, feiras e outros even-
tos que importem em grande mobilização de 
pessoas.

§ 1º O serviço temporário deve estar li-
mitado ao período máximo de 120 (cento e 
vinte) dias, contados do início de sua utili-
zação.

§ 2º Ressalvada disposição contrária, 
constante de contrato específico, os custos 
relativos à instalação, operação e manuten-
ção do serviço temporário são de responsabi-
lidade do usuário solicitante.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

E TRANSITÓRIAS

Art. 124. As prestadoras consideradas de-
tentoras de PMS na prestação do STFC, em 
cada setor do PGO, são determinadas pela 
Agência em ato específico.

§ 1º Para efeito deste Regulamento e até 
que a Anatel determine quais são as presta-
doras detentoras de PMS no STFC, as con-
cessionárias do STFC são consideradas pres-
tadoras com PMS.

§ 2º São mantidas, para as concessioná-
rias do STFC, as obrigações constantes dos 
contratos de concessão.

Art. 125. Quando exigida a autorização 
expressa do assinante para qualquer ação nes-
te Regulamento, esta pode ser apresentada 
pessoalmente, ou por seu representante legal, 
na forma escrita, ou por qualquer meio de 
comunicação à distância.

Parágrafo único. Nos casos de autoriza-
ção efetivada por meio de comunicação à dis-
tância, cabe à prestadora, ocorrendo contes-
tação, o ônus da prova, por meio de gravação 
ou documento escrito.

Art. 126. A Agência deve estabelecer, em 
ato específico, extrato deste Regulamento 
que deve ser reproduzido na LTOG e no sí-
tio da prestadora na Internet.

Art. 127. Este Regulamento entra em vi-
gor a partir de 1º de janeiro de 2006.

§ 1º A prestadora deve adaptar o con-
trato padrão de adesão, os planos de servi-
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ço e PUC existentes na data a que se refere 
o caput, a este Regulamento, até 30 de abril 
de 2006.

§ 2º A implementação do detalhamento 
a que se refere o art. 83, se dará:

I - para as concessionárias, nos termos da 
regulamentação; e

II - para as autorizadas, no prazo de até 
12 (doze) meses, findo o qual deve-se obser-
var o disposto no § 1º do art. 83 deste regu-
lamento.

§ 3º A prestadora deve tornar disponível 
o acesso da Anatel nos termos do § 5º do 
art. 17 deste Regulamento até 1º de julho de 
2006.

3.2.2. Plano Geral de Metas para 
a Universalização do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado Prestado 
no Regime Público – PGMU

DECRETO Nº 7.512, 
DE 30 DE JUNHO DE 2011*

Aprova o Plano Geral de Metas para a 
Universalização do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado Prestado no Regime Público - 
PGMU, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista 
o disposto na Lei no 9.472, de 16 de julho 
de 1997,

DECRETA: 
Art. 1o Fica aprovado, na forma dos Ane-

xos I, II e III a este Decreto, o Plano Geral de 
Metas para a Universalização do Serviço Te-
lefônico Fixo Comutado Prestado no Regime 
Público - PGMU.

Art. 2o A Agência Nacional de Teleco-
municações - ANATEL deverá adotar, até 31 

* Disponível em http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7512.
htm. Acesso em 06/02/2013.

de outubro de 2011, as medidas regulatórias 
necessárias para estabelecer padrões de quali-
dade para serviços de telecomunicações que 
suportam o acesso à Internet em banda larga, 
defi nindo, entre outros, parâmetros de velo-
cidade efetiva de conexão mínima e média, 
de disponibilidade do serviço, bem como 
regras de publicidade e transparência que 
permitam a aferição da qualidade percebida 
pelos usuários. 

Art. 3o  A ANATEL deverá, para fi ns de 
ampliação do acesso às telecomunicações e 
em cumprimento ao art. 2o da Lei no 9.472, 
de 1997, licitar, até 30 de abril de 2012, a ex-
pedição de autorização de uso das subfaixas 
de radiofrequência de 451 MHz a 458 MHz 
e de 461 MHz a 468 MHz, de modo a exigir 
dos vencedores contrapartidas na forma de 
atendimento a áreas rurais e regiões remotas, 
observados os seguintes princípios:

I - ampliação progressiva da penetração 
de serviços de telecomunicações de voz e 
de telecomunicações de dados nas áreas 
rurais e nas regiões remotas, por meio de 
critérios de seleção, previstos em edital, da 
melhor proposta na licitação, baseados em 
menor preço dos planos de serviço ao con-
sumidor fi nal;

II - atendimento para acesso à Internet 
em banda larga, de forma gratuita, em todas 
as escolas públicas rurais situadas na área de 
prestação do serviço, durante a totalidade do 
prazo de outorga, nas condições previstas em 
edital de licitação;

III - estabelecimento de obrigação de 
fornecer infraestrutura a baixo custo às 
prestadoras sujeitas às metas de acesso rural 
aprovadas por este Decreto, a preços fi xados 
segundo metodologia estipulada em edital; e

IV - compromissos de abrangência geo-
gráfi ca mínima de trinta quilômetros a partir 
de localidades atendidas com acessos indivi-
duais do Serviço Telefônico Fixo Comuta-
do - STFC. 

Art. 4o  A ANATEL deverá licitar, até 30 
de abril de 2012, a expedição de autorização 
de uso das subfaixas de radiofrequências de 
2.500 MHz a 2.690 MHz para fi ns de am-
pliação de acesso às telecomunicações em 
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banda larga móvel de alta velocidade, com 
tecnologia de quarta geração. 

Art. 5o  Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

 Art. 6o  Fica revogado o Decreto no 4.769, 
de 27 de junho de 2003.  

Brasília, 30 de junho de 2011; 190o da 
Independência e 123o da República. 

DILMA ROUSSEFF
Paulo Bernardo Silva

Este texto não substitui o publicado no 
DOU de 30.6.2011 - Edição extra, e retifi ca-
do em 7.7.2011

ANEXO I
PLANO GERAL DE METAS PARA A 

UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO TE-
LEFÔNICO FIXO COMUTADO PRES-
TADO NO REGIME PÚBLICO - PGMU 

Capítulo I
Disposições Gerais 

Art. 1o Para efeitos deste Plano, entende-
-se por universalização o direito de acesso de 
toda pessoa ou instituição, independente-
mente de sua localização e condição socioe-
conômica, ao Serviço Telefônico Fixo Comu-
tado - STFC, destinado ao uso do público 
em geral, prestado no regime público, con-
forme defi nição do Plano Geral de Outorgas 
de Serviço de Telecomunicações Prestado no 
Regime Público - PGO, aprovado pelo De-
creto no 6.654, de 20 de novembro de 2008, 
bem como a utilização desse serviço de tele-
comunicações em serviços essenciais de inte-
resse público, nos termos do art. 79 da Lei no 
9.472, de 16 de julho de 1997, mediante o 
pagamento de tarifas estabelecidas na regula-
mentação específi ca. 

Art. 2o Este Plano estabelece as me-
tas para a progressiva universalização do 
STFC prestado no regime público, a serem 
cumpridas pelas concessionárias do servi-
ço, nos termos do art. 80 da Lei no 9.472, 
de 1997.

§ 1o Todos os custos relacionados com o 
cumprimento das metas previstas neste Pla-
no serão suportados, exclusivamente, pelas 
concessionárias por elas responsáveis, nos 
termos fi xados nos respectivos contratos de 
concessão e neste Plano. 

§ 2o A Agência Nacional de Telecomuni-
cações - ANATEL, em face de avanços tecno-
lógicos e de necessidades de serviços pela so-
ciedade, poderá propor a revisão do conjunto 
de metas que objetivam a universalização do 
serviço, observado o disposto nos contra-
tos de concessão, bem como propor metas 
complementares ou antecipação de metas 
estabelecidas neste Plano, a serem cumpridas 
pelas prestadoras do STFC, defi nindo, nes-
tes casos, fontes para seu fi nanciamento, nos 
termos do art. 81 da Lei no 9.472, de 1997. 

Art. 3o Na contratação de serviços e na 
aquisição de equipamentos e materiais vin-
culados à execução das obrigações estabeleci-
das neste Plano será observada a preferência 
a bens e serviços oferecidos por empresas 
situadas no País e, entre eles, aqueles com 
tecnologia nacional, nos termos da regula-
mentação vigente. 

Art. 4o Para efeitos deste Plano são adota-
das as defi nições constantes da regulamenta-
ção, em especial as seguintes:

I - Acesso Coletivo: é aquele que permi-
te o acesso de qualquer cidadão aos serviços 
de telecomunicações, independentemente de 
contrato de prestação de serviço ou inscrição 
junto à prestadora;

II - Acesso Individual Classe Especial - 
AICE: é aquele ofertado exclusivamente a 
Assinante de Baixa Renda que tem por fi na-
lidade a progressiva universalização do acesso 
individualizado do STFC por meio de con-
dições específi cas para sua oferta, utilização, 
aplicação de tarifas, forma de pagamento, 
tratamento das chamadas, qualidade e sua 
função social;

III - Aeródromo Público: é o aeródromo 
civil destinado ao tráfego de aeronaves em 
geral;

IV - Aldeia Indígena: é a localidade ha-
bitada por indígenas, compreendida pelo 
conjunto de casas ou malocas, podendo ain-
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da ser entendido como morada, que serve 
de habitação para o indígena e aloja diversas 
famílias;

V - Área Rural: é a que está fora da Área 
de Tarifação Básica - ATB, conforme regula-
mentação específi ca da Anatel;

VI - Assentamentos de Trabalhadores 
Rurais: são áreas rurais ocupadas por traba-
lhadores rurais, conforme certifi cação do Ins-
tituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA, nos termos da legislação 
específi ca;

VII - Assinante de Baixa Renda: é o res-
ponsável pela unidade domiciliar inscrito 
no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal, criado pelo Decreto no 
6.135, de 26 de junho de 2007, ou outro que 
o suceda;

VIII - Backhaul: é a infraestrutura de 
rede de suporte do STFC para conexão em 
banda larga, interligando as redes de acesso 
ao backbone da operadora;

IX - Comunidades Remanescentes de 
Quilombos ou Quilombolas: são os grupos 
étnicorraciais, segundo critérios de autoa-
tribuição, com trajetória histórica própria, 
dotados de relações territoriais específi cas, 
com presunção de ancestralidade negra rela-
cionada com a resistência à opressão histórica 
sofrida;

X - Cooperativa: é a sociedade de pessoas, 
com forma e natureza jurídica próprias, de 
natureza civil, não sujeita a falência, consti-
tuída para prestar serviços aos associados, nos 
termos da Lei no 5.764, de 16 de dezembro 
de 1971;

XI - Estabelecimento de Ensino Regular: 
é o estabelecimento de educação escolar, pú-
blico ou privado, conforme disposto na Lei 
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

XII - Estabelecimento de Segurança Pú-
blica: é aquele que compreende, dentre ou-
tros, postos policiais, secretarias de segurança 
pública, penitenciárias, unidades do corpo 
de bombeiros, unidades das guardas munici-
pais e das polícias civil, militar e federal;

XIII - Instituição de Saúde: é toda a ins-
tituição, pública ou privada, que preste, no 
mínimo, assistência ambulatorial, registrada 

no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES do Ministério da Saúde;

XIV - Localidade: é toda parcela circuns-
crita do território nacional que possua um 
aglomerado de habitantes caracterizado pela 
existência de domicílios permanentes e adja-
centes, formando uma área continuamente 
construída com arruamento reconhecível ou 
disposta a uma via de comunicação, nos ter-
mos da regulamentação deste Plano. 

XV - Posto de Saúde: é a unidade desti-
nada à prestação de assistência a uma deter-
minada população, de forma programada ou 
não, por profi ssional de nível médio, com a 
presença intermitente ou não do profi ssional 
médico;

XVI - Posto de Serviço Multifacilida-
des - PSM: é um conjunto de instalações de 
uso coletivo que oferte facilidades de teleco-
municações do tipo acesso de voz, acesso à 
internet, digitalização e transmissão de texto 
e imagem;

XVII - Telefone de Uso Público - TUP: é 
aquele que permite a qualquer pessoa utilizar, 
por meio de acesso de uso coletivo, o STFC, 
independentemente de contrato de prestação 
de serviço ou inscrição junto à prestadora;

XVIII - Unidade de Atendimento de 
Cooperativa - UAC: é aquela que atende efe-
tivamente os associados de uma cooperativa, 
desenvolvendo atividades específi cas, tais 
como unidades de armazenagem, embala-
gem, frigorifi cação, crédito e infraestrutura, 
entre outras; e

XIX - Unidades de Conservação de Uso 
Sustentável: são aquelas cujo objetivo básico 
é compatibilizar a conservação da natureza 
com o uso sustentável de parcela de seus re-
cursos naturais, cadastradas nos órgãos com-
petentes.

Capítulo II
Das Metas de Acessos Individuais 

Seção I
Das Metas de Atendimento a Localidades 

Art. 5o  Nas localidades com mais de 
trezentos habitantes, as concessionárias do 
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STFC na modalidade Local devem implan-
tar o STFC, com acessos individuais, nas 
classes residencial, não residencial e tronco. 

§ 1o As concessionárias devem atender às 
solicitações de acessos individuais, das classes 
residencial, não residencial e tronco, nas lo-
calidades de que trata o caput, no prazo má-
ximo de sete dias, contado de sua solicitação. 

§ 2o As concessionárias devem, no pra-
zo de seis meses, a partir da data de publi-
cação deste Plano, disponibilizar por todos 
os meios de atendimento, inclusive em seus 
sítios eletrônicos na internet, forma de acom-
panhamento das solicitações pelos usuários. 

Art. 6o A partir da data de publicação 
deste Plano, em localidades com STFC com 
acessos individuais, as concessionárias de-
vem:

I - dar prioridade às solicitações de acesso 
individual dos estabelecimentos de ensino re-
gular, instituições de saúde, estabelecimentos 
de segurança pública, bibliotecas e museus 
públicos, órgãos dos Poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário, órgãos do Ministério 
Público e órgãos de defesa do consumidor; e

II - tornar disponíveis acessos individuais 
para estabelecimentos de ensino regular, ins-
tituições de saúde, estabelecimentos de segu-
rança pública, bibliotecas e museus públicos, 
órgãos do Poder Judiciário e órgãos do Mi-
nistério Público, objetivando permitir-lhes a 
comunicação por meio de voz, de outros si-
nais e a conexão à internet, mediante utiliza-
ção do próprio STFC ou deste como suporte 
a acesso a outros serviços. 

Parágrafo único. As obrigações previstas 
nos incisos I e II devem ser atendidas no 
prazo máximo de sete dias, contado de sua 
solicitação. 

Art. 7o Nas localidades atendidas com 
acessos individuais do STFC, as concessio-
nárias devem assegurar condições de acesso 
ao serviço para pessoas com defi ciência, seja 
de locomoção, visual, auditiva ou de fala, que 
disponham da aparelhagem adequada à sua 
utilização, observando as seguintes disposi-
ções:

I - tornar disponível centro de atendimen-
to para intermediação da comunicação; e

II - atender às solicitações de acesso indi-
vidual no prazo máximo de sete dias, conta-
do de sua solicitação. 

Seção II
Das Metas de Acessos Individuais 

Classe Especial 

Art. 8o As concessionárias do STFC na 
modalidade Local, nas localidades que dis-
põem do STFC com acessos individuais, 
devem ofertar o AICE, atendendo às solici-
tações de instalação no prazo estabelecido no 
§ 1o do art. 5o deste Plano, observados os ter-
mos da regulamentação, que deverá assegurar 
a viabilidade técnica e econômica da oferta. 

Seção III
Das Metas de Acessos Individuais 

nas Áreas Rurais 

Art. 9o As concessionárias do STFC na 
modalidade Local devem ofertar o acesso in-
dividual na Área Rural, por meio de plano 
alternativo de oferta obrigatória de serviço, 
defi nido em regulamentação específi ca, que 
estabelecerá os prazos e metas de cobertura, 
abrangência e demais condições que asse-
gurem a viabilidade técnica e econômica da 
oferta. 

§ 1o A regulamentação de que trata o ca-
put deverá prever o atendimento progressi-
vo, além de outras condições que assegurem, 
até 31 de dezembro de 2015, o atendimento 
às solicitações de acesso individual, referen-
tes a domicílios rurais situados à distância 
geodésica igual ou inferior a trinta quilôme-
tros dos limites da localidade sede municipal 
atendida com acessos individuais do STFC, 
sem prejuízo de expansões de cobertura no 
âmbito das revisões deste Plano. 

§ 2o A meta a que se refere o caput so-
mente será exigível a partir da cobertura, pela 
prestadora detentora da respectiva outorga 
de autorização de uso de radiofrequência, da 
Área Rural a ser atendida por sistema de ra-
diocomunicação operando nas subfaixas de 
radiofreqüência de 451 MHz a 458 MHz e 
de 461 MHz a 468 MHz.
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Capítulo III
Das Metas de Acessos Coletivos 

Art. 10. A partir da data de publicação 
deste Plano, as concessionárias do STFC na 
modalidade Local devem ativar TUP em 
quantidade que assegure que a densidade, 
por Município, seja igual ou superior a 4,0 
TUP/1000 habitantes. 

§ 1o No cumprimento da obrigação de 
que trata o caput, as concessionárias devem 
observar os quantitativos populacionais de 
cada Município, conforme informado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatísti-
ca - IBGE. 

§ 2o As concessionárias devem implemen-
tar sistema de informação, acompanhamento 
e gestão da ocupação da planta de TUP, nos 
termos da regulamentação. 

§ 3o A ativação dos TUP deve ocorrer de 
forma que em toda a localidade existam, dis-
tribuídos territorialmente de maneira unifor-
me, pelo menos três TUP por grupo de mil 
habitantes. 

§ 4o As atualizações do quantitativo de 
TUP, conforme densidade prevista no caput, 
devem ocorrer no prazo de seis meses, a par-
tir da divulgação, pelo IBGE, dos dados po-
pulacionais atualizados. 

§ 5o A densidade mínima de que trata 
o caput poderá ser alterada, considerando-
-se os resultados e informações advindos do 
acompanhamento e gestão da ocupação da 
planta de TUP, previstos neste artigo, sempre 
observada a realização de consulta pública 
para revisão deste Plano. 

Art. 11. Nas localidades atendidas com 
acesso individual do STFC, as concessioná-
rias do STFC na modalidade Local devem 
assegurar a disponibilidade de acesso a TUP, 
na distância geodésica máxima de trezentos 
metros, de qualquer ponto dentro dos limites 
da localidade. 

Art. 12. Do total de TUP instalados em 
cada localidade, no mínimo cinquenta por 
cento devem estar em locais acessíveis ao pú-
blico, vinte e quatro horas por dia. 

Art. 13. Nas localidades atendidas com 
acesso individual do STFC, as concessioná-

rias do STFC na modalidade Local devem, 
mediante solicitação, ativar TUP nos esta-
belecimentos de ensino regular, instituições 
de saúde, estabelecimentos de segurança pú-
blica, bibliotecas e museus públicos, órgãos 
do Poder Judiciário, órgãos do Ministério 
Público e órgãos de defesa do consumidor, 
observados os critérios estabelecidos na regu-
lamentação.

Parágrafo único. O atendimento de que 
trata o caput deve ser efetivado no prazo má-
ximo de sete dias, contado de sua solicitação. 

Art. 14. A partir da data de publicação 
deste Plano, nas localidades atendidas com 
acesso individual do STFC, as concessioná-
rias do STFC na modalidade Local devem 
assegurar que, pelo menos, dois e meio por 
cento dos TUP sejam adaptados para cada 
tipo de defi ciência, seja auditiva, de fala e de 
locomoção, no prazo de sete dias contado da 
solicitação dos interessados, observados os 
critérios estabelecidos na regulamentação, 
inclusive quanto à sua localização e destina-
ção.

Parágrafo único. Todos os TUP devem 
estar adaptados às pessoas com defi ciência 
visual, nos termos da regulamentação. 

Art. 15. Todas as localidades com mais de 
cem habitantes devem dispor de pelo menos 
um TUP instalado em local acessível vinte e 
quatro horas por dia. 

§ 1o A responsabilidade pelo cumprimen-
to do disposto neste artigo, para localidade 
situada à distância geodésica igual ou inferior 
a trinta quilômetros de outra atendida com 
STFC com acesso individual, é das conces-
sionárias do serviço na modalidade Local.

§ 2o A responsabilidade pelo cumprimen-
to do disposto neste artigo, para localidade 
situada à distância geodésica superior a trinta 
quilômetros de outra atendida com STFC 
com acesso individual, é da concessionária 
do serviço nas modalidades Longa Distância 
Nacional e Internacional. 

§ 3o Todas as localidades já atendidas so-
mente com acesso coletivo do STFC devem 
dispor de pelo menos um TUP, instalado 
em local acessível vinte e quatro horas por 
dia. 
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Art. 16. As concessionárias do STFC 
devem assegurar que sejam atendidos com 
TUP, instalado em local acessível vinte e qua-
tro horas por dia, mediante solicitação dos 
respectivos órgãos competentes, os seguintes 
locais situados em área rural, até as quantida-
des constantes dos Anexos II e III, na forma 
da regulamentação da ANATEL:

I - escolas públicas;
II - postos de saúde públicos;
III - comunidades remanescentes de qui-

lombos ou quilombolas, devidamente certifi -
cadas;

IV - populações tradicionais e extrativis-
tas fi xadas nas Unidades de Conservação de 
Uso Sustentável, geridas pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade;

V - assentamentos de trabalhadores ru-
rais;

VI - aldeias indígenas;
VII - organizações militares das Forças 

Armadas;
VIII - postos da Polícia Rodoviária Fede-

ral; e
IX - aeródromos públicos. 
§ 1o A responsabilidade pelo cumprimen-

to do disposto neste artigo, para os locais si-
tuados à distância geodésica igual ou inferior 
a trinta quilômetros de uma localidade aten-
dida com STFC com acesso individual, é das 
concessionárias do serviço na modalidade 
Local, sendo a meta exigível em até noventa 
dias a partir da correspondente cobertura, pela 
prestadora detentora da respectiva outorga de 
autorização de uso de radiofrequência, por 
sistema de radiocomunicação operando nas 
subfaixas de radiofreqüência de 451 MHz a 
458 MHz e de 461 MHz a 468 MHz. 

§ 2o A responsabilidade pelo cumprimento 
do disposto neste artigo, para locais situados à 
distância geodésica superior a trinta quilôme-
tros de uma localidade atendida com STFC 
com acesso individual, é da concessionária do 
serviço nas modalidades Longa Distância Na-
cional e Internacional, sendo a meta exigível a 
partir da publicação deste Plano. 

§ 3o O cumprimento da meta a que se 
refere o caput será exigível no percentual 
máximo anual de trinta por cento do quan-

titativo previsto nos Anexos II e III, devendo 
as solicitações de que tratam os §§ 1o e 2o ser 
atendidas em até noventa dias. 

§ 4o As quantidades constantes dos Ane-
xos II e III serão alteradas pela ANATEL para 
adequá-las ao limite dos saldos disponíveis de 
que tratam os arts. 29 e 30 deste Plano, con-
siderado modelo de custo de longo prazo. 

Art. 17. Todos os TUP instalados pelas 
concessionárias do STFC na modalidade 
Local devem ter a capacidade de originar e 
receber chamadas locais e de longa distância 
nacional e internacional. 

Parágrafo único. Todos os TUP instala-
dos pela concessionária do STFC nas moda-
lidades Longa Distância Nacional e Interna-
cional devem ter a capacidade de originar e 
receber chamadas de longa distância nacional 
e internacional. 

Art. 18. Os casos de sobreposição de ins-
talação de TUP terão seus atendimentos de-
fi nidos em regulamentação. 

Seção I
Das Metas de Postos de Serviço 
Multifacilidades em Área Rural 

Art. 19. As concessionárias de STFC 
devem ativar um PSM para atender a cada 
UAC localizada em área rural, mediante soli-
citação do representante legal da cooperativa 
ou associação membro, nos termos do art. 6o 
da Lei no 5.764, de 1971, no prazo máximo 
de cento e vinte dias, contado da solicitação. 

§ 1o A responsabilidade pelo cumpri-
mento do disposto neste artigo, para UAC 
situada à distância geodésica igual ou inferior 
a trinta quilômetros de localidade atendida 
com STFC com acesso individual, é da con-
cessionária do serviço na modalidade Local. 

§ 2o A responsabilidade pelo cumprimen-
to do disposto neste artigo, para UAC situada 
à distância geodésica superior a trinta quilô-
metros de localidade atendida com STFC 
com acesso individual, é da concessionária do 
serviço nas modalidades Longa Distância Na-
cional e Internacional. 

Art. 20. Cada PSM de UAC deve dispor 
de pelo menos um conjunto de instalações 
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de uso coletivo que oferte, no mínimo, as se-
guintes facilidades:

I - acesso de voz que cumpra todos os re-
quisitos legais da prestação do STFC;

II - acesso à internet, com velocidade mí-
nima de transmissão de 64 kbps; e

III - equipamentos que permitam a digi-
talização, impressão e envio de textos e ima-
gens. 

Parágrafo único. Todas as facilidades de-
vem estar acessíveis ao público em geral sete 
dias por semana, no mínimo oito horas por 
dia, buscando-se  adequação do horário de 
funcionamento à realidade local. 

Capítulo IV
Das Metas de Implementação da 

Infraestrutura de Rede de
Suporte do STFC para Conexão em 

Banda Larga 
rt. 21. Nas sedes de município atendidas 

por força do Decreto no 6.424, de 4 de abril 
de 2008, a capacidade de Backhaul fi xada 
até 31 de dezembro de 2010 deve ser manti-
da pela concessionária. 

Art. 22. As concessionárias do STFC 
na modalidade Local têm por obrigação 
disponibilizar o acesso à infraestrutura de 
Backhaul, nos termos da regulamentação 
aplicável, atendendo, preferencialmente, a 
implementação de políticas públicas para as 
telecomunicações. 

Art. 23. O valor máximo de uso da capa-
cidade de Backhaul, ofertada pela concessio-
nária para interligação de rede de acesso de 
prestadoras de serviços de telecomunicações 
ao Backbone, será estabelecida em ato espe-
cífi co da ANATEL. 

Art. 24. A oferta de Exploração Indus-
trial de Linha Dedicada - EILD não se con-
funde com a comercialização da capacidade 
do Backhaul e é regida por regulamentação 
específi ca editada pela ANATEL. 

Capítulo V
Disposições Finais 

Art. 25. As características técnicas e fun-
cionais dos acessos coletivos são objeto de 
regulamentação especifi ca. 

Parágrafo único. Os acessos coletivos de-
vem permitir o pagamento dos serviços por 
meio de cartão indutivo ou por outras for-
mas de pagamento, observado o disposto na 
regulamentação.

Art. 26. No cumprimento das disposições 
do presente Plano, as concessionárias devem 
observar a regulamentação vigente, especial-
mente quanto à utilização gratuita do STFC 
para comunicação com serviços públicos de 
emergência e à central de intermediação de 
comunicação telefônica a ser utilizada por 
pessoas com defi ciência auditiva ou de fala. 

Art. 27. O Backhaul para atendimento 
dos compromissos de universalização qua-
lifi ca-se, destacadamente, dentre os bens de 
infraestrutura e equipamentos de comutação 
e transmissão reversíveis à União e deve inte-
grar a relação de bens reversíveis. 

Art. 28. As metas estabelecidas nos arts. 
6o, 7o, 8o, 11, 12, 13, e 14 deste Plano, vincu-
ladas à implementação do STFC com acesso 
individual, somente são exigíveis em locali-
dades que possuam o quantitativo popula-
cional fi xado para o cumprimento da obriga-
ção prevista no caput do art. 5o deste Plano. 

Parágrafo único. Para as disposições dos arts. 
15, §§ 1o e 2o, 16, §§ 1o e 2o, e 19, §§ 1o e 2o 
deste Plano deverá ser observado se a localidade 
de referência possui atendimento com acesso in-
dividual devido ao cumprimento da obrigação 
prevista no caput do art. 5o deste Plano. 

Art. 29. O saldo a que se refere o § 2o do 
art. 13 do Anexo ao Decreto no 4.769, de 27 
de junho de 2003, será utilizado em favor de 
obrigações de universalização, nos termos do 
art. 80 da Lei no 9.472, de 1997. 

Art. 30. O saldo decorrente das reduções 
de densidade de que trata o art. 10 deste Pla-
no será utilizado em favor de obrigações de 
universalização, nos termos do art. 80 da Lei 
no 9.472, de 1997. 

Parágrafo único.  Para a concessionária de 
STFC nas modalidades Longa Distância Na-
cional e Internacional será considerado o sal-
do resultante das localidades anteriormente 
de sua responsabilidade, as quais passaram a 
ser atendidas pelas concessionárias de STFC 
na modalidade Local. 
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Capítulo VI
Disposições Transitórias 

Art. 31. As concessionárias do STFC na 
modalidade Local terão que se adequar ao 
disposto no caput e §§ 1o e 2o do art. 10 des-
te Plano em doze meses contados da publica-
ção deste Plano. 

Art. 32. Enquanto não for publicada a 
regulamentação deste Plano aplicam-se, no 
que couber, as disposições do regulamen-
to do Decreto no 4.769, de 27 de junho de 
2003, alterado pelo Decreto no 6.424, de 4 
de abril de 2008. 

Parágrafo único. A regulamentação deste 
Plano deverá ser editada pela ANATEL no 
prazo de doze meses, a contar da publicação 
deste Decreto. 

ANEXO II 

PLANO GERAL DE METAS PARA A 
UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO TE-
LEFÔNICO FIXO COMUTADO PRES-
TADO NO REGIME PÚBLICO - PGMU 

Telefones de Uso Público
Concessionárias do STFC 

na Modalidade Local

Setores do PGO
Quantidade de TUP 
em locais situados 

na Área Rural
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 e 17

66.157

18, 19, 21, 23, 24, 26, 
27, 28, 29 16.217

31 1.589
3, 22, 25, 33 272
20 27

ANEXO III 

PLANO GERAL DE METAS PARA A 
UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO 
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO 

PRESTADO NO REGIME 
PÚBLICO - PGMU 

Telefones de Uso Público
Concessionária do STFC nas modalidades 
Longa Distância Nacional e Internacional 

Região do PGO
Quantidade de TUP 
em locais situados na 

Área Rural
Região IV 5.893

3.3. Telefonia Móvel

3.3.1. Regulamento do Serviço 
Móvel Pessoal

RESOLUÇÃO Nº 477, DE 7 DE 
AGOSTO DE 2007*

Aprova o Regulamento do Serviço Móvel 
Pessoal – SMP. 

* Disponível em: http://legislacao.anatel.gov.br/
resolucoes/22-2007/9-resolucao-477. Acesso em 
06/02/2013.

O CONSELHO DIRETOR DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECO-
MUNICAÇÕES, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, e art. 35 do 
Regulamento da Agência Nacional de Tele-
comunicações, aprovado pelo Decreto nº 
2.338, de 7 de outubro de 1997,

CONSIDERANDO o disposto no art. 
6º da Lei nº 9.472 – Lei Geral de Teleco-
municações - LGT, de 16 de julho de 1997, 
que estabelece que os serviços de teleco-
municações são organizados com base no 
princípio da livre, ampla e justa competi-
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ção entre todas as prestadoras, devendo o 
Poder Público atuar para propiciá-la, bem 
como para corrigir os efeitos da competição 
imperfeita e reprimir as infrações da ordem 
econômica;

CONSIDERANDO o disposto no art. 
19 da LGT, que atribui à Agência a compe-
tência de adotar as medidas necessárias para 
o atendimento do interesse público e para o 
desenvolvimento das telecomunicações bra-
sileiras e, especialmente, exercer o poder nor-
mativo relativamente às telecomunicações;

CONSIDERANDO o disposto no art. 
127 da LGT, segundo o qual a disciplina da 
exploração dos serviços no regime privado 
tem por objetivo viabilizar o cumprimento 
das leis, em especial das relativas às telecomu-
nicações, à ordem econômica e aos direitos 
dos consumidores;

CONSIDERANDO as contribuições re-
cebidas em decorrência da Consulta Pública 
nº 642, de 15 de setembro de 2005, publi-
cada no Diário Ofi cial da União de 16 de 
setembro de 2005;

CONSIDERANDO deliberação tomada 
em sua Reunião nº 444, de 27 de julho de 2007;

CONSIDERANDO o constante nos au-
tos do processo nº 53500.007889/2005,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Regulamento do Servi-
ço Móvel Pessoal – SMP, na forma do Anexo 
a esta Resolução.

Art. 2º O Anexo a esta Resolução entra 
em vigor 6 (seis) meses após a publicação 
desta Resolução.

Parágrafo único. Revogar, na mesma data 
prevista no caput, a Resolução nº 316, de 27 
de setembro de 2002, publicada no Diário 
Ofi cial da União de 1º de outubro de 2002, 
e a Resolução nº 354, de 18 de dezembro de 
2003, publicada no Diário Ofi cial da União 
de 22 de dezembro de 2003.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho

ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 477, DE 7 
DE AGOSTO DE 2007

REGULAMENTO DO SERVIÇO 
MÓVEL PESSOAL - SMP

 TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Capítulo I
Da Abrangência e Objetivo

 Art. 1º A prestação do Serviço Móvel 
Pessoal - SMP é regida pela Lei nº 9.472, de 
16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomu-
nicações - LGT, por este Regulamento, por 
outros Regulamentos e Normas aplicáveis ao 
serviço, pelos Termos de Autorização expedi-
dos pela Anatel às prestadoras e, particular-
mente, pelos seguintes instrumentos:

I - Plano Geral de Outorgas PGO, apro-
vado pelo Decreto nº 2.534, de 2 de abril 
de 1998;

• V. o Decreto nº 6.654, de 20 de no-
vembro de 2008, que aprova o Plano 
Geral de Outorgas de Serviço de Te-
lecomunicações prestado no regime 
público e revoga o Decreto nº 2.534, 
de 2 de abril de 1998.

II - Decreto nº 2.617, de 5 de junho de 
1998, que dispõe sobre a composição do ca-
pital social de empresas prestadoras de servi-
ços de telecomunicações;

III - Regulamento dos Serviços de Tele-
comunicações, aprovado pela Resolução nº 
73 da Anatel, de 25 de novembro de 1998;

IV - Resolução nº 227, da Anatel, de 26 
de junho de 2000, que destina faixas de ra-
diofreqüência para implantação de sistemas 
de telecomunicações móveis terrestres;

• V. a Resolução nº 501, de 10 de abril 
de 2008, que revogou a Resolução nº 
227, de 21 de junho de 2000.

V - Regulamento Geral de Interconexão, 
aprovado pela Resolução nº 410 da Anatel, 
de 11 de julho de 2005;

VI - Regulamento de Numeração, apro-
vado pela Resolução nº 83 da Anatel, de 30 
de dezembro de 1998;
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VII - Regulamento para Arrecadação de 
Receitas do Fundo de Fiscalização das Tele-
comunicações FISTEL, aprovado pela Reso-
lução nº 255 da Anatel, de 29 de março de 
2001;

VIII - Regulamento de Licitação para 
Concessão, Permissão e Autorização de Ser-
viço de Telecomunicações e de Uso de Ra-
diofreqüência, aprovado pela Resolução nº 
65 da Anatel, de 29 de outubro de 1998;

IX - Regulamento para Apuração de 
Controle e de Transferência de Controle em 
Empresas Prestadoras de Serviços de Teleco-
municações, aprovado pela Resolução nº 101 
da Anatel, de 4 de fevereiro de 1999;

X - Regulamento para Certifi cação e 
Homologação de Produtos para Telecomuni-
cações, aprovado pela Resolução nº 242 da 
Anatel, de 30 de novembro de 2000;

XI - Norma nº 4/99 Anatel, que dispõe 
sobre os procedimentos para apresentação 
dos atos de que tratam o art. 54 da Lei nº 
8.884, de 11 de junho de 1994, e os §§ 1º e 
2º, do art. 7º, da Lei nº 9.472, de 16 de ju-
lho de 1997, por intermédio da Anatel para 
apreciação do CADE, aprovada pela Reso-
lução nº 76 da Anatel, de 16 de dezembro 
de 1998;

• V. Lei nº 12.529, de 30 de novembro 
de 2011, que estruturou o Sistema 
Brasileiro de Defesa da Concorrência, 
revogando a Lei nº 8.884/1994.

XII - Norma nº 7/99 Anatel, que dispõe 
sobre os procedimentos administrativos para 
apuração e repressão das infrações da ordem 
econômica e para o controle dos atos e con-
tratos no setor de telecomunicações, aprova-
da pela Resolução nº 195 da Anatel, de 7 de 
dezembro de 1999;

XIII - Regulamento Conjunto para 
Compartilhamento de Infra-estrutura entre 
os Setores de Energia Elétrica, Telecomuni-
cações e Petróleo, aprovado pela Resolução 
Conjunta nº 1, de 24 de novembro de 1999 
da Anatel, Aneel e ANP;

XIV - Regulamento de Administração de 
Recursos de Numeração, aprovado pela Re-
solução nº 84 da Anatel, de 30 de dezembro 
de 1998;

XV - Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 
2000, que institui o Fundo de Universaliza-
ção dos Serviços de Telecomunicações;

XVI - Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 
1999, que regula o processo administrativo 
no âmbito da Administração Pública Federal.

 Art. 2º Este regulamento tem por obje-
tivo disciplinar as condições de prestação e 
fruição do SMP.

 Capítulo II
Das Defi nições

 Art. 3º Para fi ns deste Regulamento, apli-
cam-se as seguintes defi nições:

I - Adicional por Chamada - AD: valor 
fi xo cobrado pela Prestadora de SMP, por 
chamada recebida ou originada, quando o 
Usuário estiver localizado fora de sua Área de 
Mobilidade;

II - Área de Cobertura: área geográfi ca 
em que uma Estação Móvel pode ser atendi-
da pelo equipamento rádio de uma Estação 
Rádio Base do SMP;

III - Área de Mobilidade: área geográfi ca 
defi nida no Plano de Serviço, cujos limites 
não podem ser inferiores ao de uma Área 
de Registro, que serve de referência para co-
brança do AD;

IV - Área de Prestação: área geográfi ca, 
composta por um conjunto de Áreas de Re-
gistro, delimitada no Termo de Autorização, 
na qual a Prestadora de SMP está autorizada 
a explorar o serviço;

V - Área de Registro - AR: área geográfi ca 
contínua, defi nida pela Anatel, onde é pres-
tado o SMP, tendo o mesmo limite geográfi -
co de uma Área de Tarifação, onde a Estação 
Móvel do SMP é registrada;

VI - Área de Serviço da Prestadora: con-
junto de Áreas de Cobertura de uma mesma 
Prestadora de SMP;

VII - Área de Tarifação - AT: área espe-
cifi ca, geografi camente contínua, formada 
por um conjunto de municípios, agrupados 
segundo critérios sócios-geoeconômicos, e 
contidos em uma mesma Unidade da Fede-
ração, utilizada como base para a defi nição 
de sistemas de tarifação;
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VIII - Assinatura: valor fi xo mensal devi-
do pelo Usuário por ter ao seu dispor o SMP 
nas condições previstas no Plano de Serviço 
ao qual, por opção, está vinculado;

IX - Atendimento Pessoal: modalidade 
de acesso pessoal onde o Usuário é atendi-
do presencialmente por pessoa devidamente 
qualifi cada para receber, interagir, orientar, 
informar, esclarecer e solucionar qualquer 
solicitação de Usuário;

X - Ativação de Estação Móvel: procedi-
mento que habilita uma Estação Móvel as-
sociada a um Código de Acesso, a operar na 
rede de SMP;

XI - Centro de Atendimento: órgão da 
prestadora de SMP responsável por recebi-
mento de reclamações, solicitações de in-
formações e de serviços ou atendimento a 
Usuários;

XII - Chamada a Cobrar: chamada que 
utiliza marcação especial fi xada no Regula-
mento de Numeração na qual a responsabili-
dade pelo pagamento do valor da chamada é 
do Usuário de destino da chamada;

XIII - Código de Acesso: conjunto de 
caracteres numéricos ou alfanuméricos es-
tabelecido em Plano de Numeração, que 
permite a identifi cação de Usuário, de ter-
minal de uso público ou de serviço a ele 
vinculado;

XIV - Central de Comutação e Contro-
le - CCC: conjunto de equipamentos desti-
nado a controlar a rede do SMP bem como 
a interconectar esta rede a qualquer rede de 
telecomunicações;

XV - Estação Móvel: estação de teleco-
municações do SMP que pode operar quan-
do em movimento ou estacionada em lugar 
não especifi cado;

XVI - Estação Rádio Base - ERB: esta-
ção de radiocomunicações de base do SMP, 
usada para radiocomunicação com Estações 
Móveis;

XVII - Habilitação: valor devido pelo 
Usuário em razão da Ativação de sua Estação 
Móvel;

XVIII - Inserção de Créditos: procedi-
mento de Usuário de Planos Pré-Pagos de 
Serviço por meio do qual ele demonstra jun-

to à prestadora a aquisição de créditos e passa 
a poder utilizá-los em suas chamadas;

XIX - Microrregião: conjunto de municí-
pios com características sociais, demográfi cas 
e econômicas similares, nos termos e critérios 
adotados pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística - IBGE;

XX - Portabilidade de Código de Acesso: 
facilidade que possibilita ao usuário de servi-
ço de telecomunicações manter o Código de 
Acesso a ele designado, independentemente 
de prestadora de serviço de telecomunicações 
ou de Área de Prestação do serviço;

XXI - Prestadora do SMP: entidade que 
detém autorização para prestar o SMP;

XXII - Projeto Técnico: projeto que con-
tém parâmetros necessários à implantação do 
SMP, como resultado das atividades de pla-
nejamento e engenharia realizadas;

XXIII - Rede de Telecomunicações: con-
junto operacional contínuo de circuitos e 
equipamentos, incluindo funções de trans-
missão, comutação, multiplexação ou quais-
quer outras indispensáveis à operação de ser-
viço de telecomunicações;

XXIV - Reforçador de Sinais de SMP: 
equipamento destinado a operar em am-
biente interno ou fechado que amplifi ca, 
em baixa potência e sem translação de fre-
qüência, os sinais recebidos de todos ou de 
um conjunto específi co de canais de radio-
freqüência, de cada uma das subfaixas desti-
nadas ao SMP;

• V. a Lista de Requisitos Técnicos para 
Produtos de Telecomunicações Ca-
tegoria I, de 23/07/2012, produto 
“Reforçador de Sinais Interno”, que 
defi niu a potência máxima de trans-
missão 2 Watts para a certifi cação 
deste produto.

XXV - Repetidora do SMP: estação des-
tinada a amplifi car sinais de radiofreqüência 
recebidos de canais específi cos de uma de-
terminada Estação Rádio Base, transmitidos 
para a Estação Móvel e vice-versa;

XXVI - Serviço Telefônico Fixo Comuta-
do - STFC: serviço de telecomunicações que, 
por meio de transmissão de voz e de outros 
sinais, destina-se à comunicação entre pontos 
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fi xos determinados, utilizando processos de 
telefonia;

XXVII - Setor de Atendimento: estabele-
cimento, da própria prestadora ou credencia-
do desta, onde o Usuário tem acesso pessoal 
a serviço, e informação do mesmo, oferecido 
pela prestadora; (Revogado pela Resolução 
nº 575, de 28 de outubro de 2011)

XXVIII - Setor de Relacionamento: esta-
belecimento, próprio ou disponibilizado por 
meio de contrato(s) com terceiro(s), que pos-
sibilita ao interessado ou Usuário o atendi-
mento presencial de pedidos de informação, 
esclarecimento, entrega, mediante protocolo, 
de reclamações e solicitações de serviço ou 
qualquer outra interação ligada ao serviço da 
prestadora; (Redação dada pela Resolução nº 
575, de 28 de outubro de 2011)

XXIX - Setor de Atendimento e/ou Ven-
da: estabelecimento, próprio ou disponibili-
zado por meio de contrato(s) com terceiro(s), 
que possibilita ao interessado ou Usuário o 
atendimento, seja presencial ou não, de al-
gumas demandas relacionadas ao serviço da 
prestadora; (Redação dada pela Resolução nº 
575, de 28 de outubro de 2011)

XXX - Usuário: pessoa natural ou jurí-
dica que se utiliza do SMP, independente-
mente de contrato de prestação de serviço ou 
inscrição junto à prestadora;

XXXI - Usuário Visitante: Usuário que 
recebe ou origina chamada fora de sua Área 
de Registro;

XXXII - Valor de Comunicação: valor 
devido pelo Usuário, por unidade de tempo, 
pela realização de comunicação;

XXXIII - Valor de Comunicação 1 - 
VC1: valor devido pelo Usuário, por unidade 
de tempo, pela realização de chamada desti-
nada a Código de Acesso do STFC associado 
à área geográfi ca interna à Área de Registro 
de origem da chamada.

 
Capítulo III

Das Características do SMP

 Art. 4º Serviço Móvel Pessoal - SMP é o 
serviço de telecomunicações móvel terrestre 
de interesse coletivo que possibilita a comu-

nicação entre Estações Móveis e de Estações 
Móveis para outras estações, observado o dis-
posto neste Regulamento.

§ 1º O SMP é caracterizado por possi-
bilitar a comunicação entre estações de uma 
mesma Área de Registro do SMP ou acesso 
a redes de telecomunicações de interesse co-
letivo.

§ 2º O encaminhamento de chamadas 
de Longa Distância observará o disposto no 
Capítulo II do Título V.

 Art. 5º O SMP é prestado em regime pri-
vado e sua exploração e o direito ao uso das 
radiofreqüências necessárias dependem de 
prévia autorização da Anatel.

 TÍTULO II
DOS DIREITOS E DEVERES DOS 

USUÁRIOS E DAS PRESTADORAS DO 
SMP

 Capítulo I
Dos Direitos e Deveres do Usuário

 
Art. 6º Respeitadas as disposições cons-

tantes deste Regulamento bem como as dis-
posições constantes do Termo de Autoriza-
ção, os Usuários do SMP têm direito a:

I - liberdade de escolha de sua prestadora;
II - tratamento não discriminatório 

quanto às condições de acesso e fruição do 
serviço e das facilidades e comodidades adi-
cionais;

III - informação adequada sobre condi-
ções de prestação do serviço, facilidades e co-
modidades adicionais e seus preços;

IV - inviolabilidade e sigilo de sua comu-
nicação, respeitadas as hipóteses e condições 
constitucionais e legais de quebra de sigilo de 
telecomunicações;

V - conhecimento prévio de toda e qual-
quer alteração nas condições de prestação do 
serviço que lhe atinja;

VI - obter mediante solicitação, a suspen-
são do serviço prestado;

VII - não suspensão do serviço sem sua 
solicitação, ressalvada a hipótese de débito 
diretamente decorrente de sua utilização ou 
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por descumprimento de condições contra-
tuais ou de deveres constantes do art. 4º da 
LGT;

VIII - prévio conhecimento das condi-
ções de suspensão do serviço;

IX - privacidade nos documentos de co-
brança e na utilização de seus dados pessoais 
pela prestadora;

X - resposta efi ciente e pronta, pela pres-
tadora, às suas reclamações, solicitações de 
serviços, pedidos de informação, consultas e 
correspondências;

XI - encaminhamento de reclamações ou 
representações contra a prestadora junto à 
Anatel, outras entidades governamentais ou 
aos organismos de defesa do consumidor;

XII - reparação pelos danos causados pela 
violação dos seus direitos;

XIII - obter, gratuitamente, mediante 
solicitação, a não divulgação ou informação 
do seu Código de Acesso para a estação de 
telecomunicações chamada, respeitadas as 
restrições técnicas;

XIV - não-divulgação de seu nome as-
sociado a seu Código de Acesso, salvo expres-
sa autorização;

XV - substituição do seu Código de Aces-
so, desde que haja viabilidade técnica, sendo 
facultado à prestadora a cobrança pela alte-
ração;

XVI - portabilidade de Código de Acesso, 
observadas as disposições da regulamentação;

XVII - manutenção, quando de seu in-
teresse, do seu Código de Acesso quando a 
prestadora promover mudança de padrões de 
tecnologia ou quando da mudança entre Pla-
nos de Serviços de uma mesma prestadora;

XVIII - não ser obrigado a consumir ser-
viços ou a adquirir bens ou equipamentos 
que não sejam de seu interesse;

XIX - ter restabelecida a integridade dos 
direitos relativos à prestação dos serviços, a 
partir da purgação da mora, nos termos pre-
vistos no art. 52;

XX - bloqueio da utilização de quaisquer 
comodidades ou facilidades não previstas no 
Plano de Serviço ao qual está vinculado, bem 
como de serviços de valor adicionado, com 
a correspondente redução no valor devido 

pelo Usuário, independentemente de prazo 
de carência ou multa, ressalvados os débitos 
já constituídos junto à prestadora;

XXI - obter, gratuitamente, em até 24 ho-
ras da solicitação, a interceptação pela presta-
dora das chamadas dirigidas ao antigo Código 
de Acesso do SMP e a informação de seu novo 
código do SMP, inclusive quando este for de 
outra prestadora do SMP, pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data da rescisão do 
contrato de prestação dos serviços;

XXII - livre escolha e opção do Plano de 
Serviço ao qual estará vinculado dentre os 
oferecidos pela prestadora;

XXIII - transferência de titularidade de 
seu Contrato de Prestação do SMP;

XXIV - não recebimento de mensagem 
de cunho publicitário da prestadora em sua 
Estação Móvel, salvo na hipótese de consen-
timento prévio;

XXV - ter acesso, por meio eletrônico, 
correspondência ou pessoalmente, a seu cri-
tério e sem qualquer ônus, ao conteúdo das 
gravações das chamadas por ele efetuadas ao 
Centro de Atendimento ao usuário da pres-
tadora, em até 10 (dez) dias. (Incluído pela 
Resolução nº 567, de 24 de maio de 2011)

 Art. 7º. O Usuário do SMP, em todos os 
Planos de Serviço oferecidos pela prestadora, 
tem direito ainda ao recebimento, sem ônus, 
de relatório detalhado dos serviços dele co-
brados incluindo, no mínimo, para cada cha-
mada, as seguintes informações:

I - a Área de Registro de origem e Área 
de Registro ou localidade de destino da cha-
mada;

II - o Código de Acesso chamado;
III - a data e horário (hora, minuto e se-

gundo) do início da chamada;
IV - a duração da chamada (hora, minuto 

e segundo);
V - valor da chamada, explicitando os ca-

sos de variação horária.
§ 1º O Usuário pode exigir da prestadora 

o relatório detalhado relativo aos 90 (noven-
ta) dias imediatamente anteriores a seu pe-
dido.

§ 2º O Usuário pode requerer que lhe 
seja enviado periodicamente o relatório de-
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talhado previsto neste artigo com freqüência 
igual ou superior a um mês.

§ 3º Na hipótese do § 1º, a prestadora 
deve tornar disponível ao Usuário, em até 48 
(quarenta e oito) horas, o relatório detalhado.

 Art. 8º Constituem deveres dos Usuários 
do SMP:

I - levar ao conhecimento do Poder Pú-
blico e da prestadora as irregularidades de 
que tenha conhecimento referentes ao SMP;

II - utilizar adequadamente o SMP, res-
peitadas as limitações tecnológicas;

III - cumprir as obrigações fi xadas no 
Contrato de Prestação do SMP, em especial 
efetuar pontualmente o pagamento referente 
à prestação do serviço, observadas as disposi-
ções deste Regulamento;

IV - somente fazer uso de Estação Móvel 
que possua certifi cação expedida ou aceita 
pela Anatel;

V - manter a Estação Móvel dentro das 
especifi cações técnicas segundo as quais foi 
certifi cada;

VI - indenizar a prestadora por todo e 
qualquer dano ou prejuízo a que der causa, 
por infringência de disposição legal, regula-
mentar ou contratual, independentemente 
de qualquer outra sanção;

VII - comunicar imediatamente à sua 
prestadora:

a) o roubo, furto ou extravio de apare-
lhos;

b) a transferência de titularidade do apa-
relho;

c) qualquer alteração das informações ca-
dastrais.

 Art. 9º Os direitos e deveres previstos 
neste Regulamento não excluem outros 
previstos na Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, na regulamentação aplicável e 
nos contratos de prestação fi rmados com os 
Usuários do SMP.

 Capítulo II
Dos Direitos e Deveres da Prestadora

 Art. 10. Além das outras obrigações de-
correntes da regulamentação editada pela 
Anatel e aplicáveis a serviços de telecomuni-

cações e, especialmente, ao SMP, constituem 
deveres da prestadora:

I - prestar serviço adequado na forma 
prevista na regulamentação;

II - apresentar à Anatel, na forma e pe-
riodicidade estabelecidas na regulamentação, 
todos os dados e informações que lhe sejam 
solicitados, referentes ao serviço;

III - cumprir e fazer cumprir este Regu-
lamento e as demais normas editadas pela 
Anatel;

IV - utilizar somente equipamentos cuja 
certifi cação seja expedida ou aceita pela Ana-
tel;

V - somente ativar Estações Móveis com 
certifi cação expedida ou aceita pela Anatel;

VI - permitir, aos agentes de fi scalização 
da Anatel, livre acesso, em qualquer época, 
às obras, às instalações e aos equipamentos 
relacionados à prestação do SMP, bem como 
aos seus registros contábeis, mantido o devi-
do sigilo;

VII - informar, esclarecer e oferecer dados 
a todos os Usuários e pretendentes Usuários, 
sobre o direito de livre opção e vinculação ao 
Plano Básico de Serviço;

VIII - ofertar, de forma não discrimina-
tória, seus Planos Alternativos de Serviço;

IX - atender às solicitações de adesão de 
forma não discriminatória;

X - prover os pontos de interconexão nos 
termos exigidos na regulamentação;

XI - garantir aos Usuários a possibilidade 
de selecionar prestadora de STFC de Longa 
Distância nas hipóteses e condições previstas 
na regulamentação;

XII - apresentar à Anatel todos os escla-
recimentos e informações por ela solicitados;

XIII - dispensar tratamento isonômico 
em matéria de preços e condições de interco-
nexão e de uso de rede;

XIV - manter registros contábeis sepa-
rados por serviços, caso explore mais de um 
serviço de telecomunicações;

XV - observar em seus registros contábeis 
o Plano de Contas Padrão para os Serviços de 
Telecomunicações editado pela Anatel;

XVI - publicar anualmente, independen-
te do regime jurídico a que esteja sujeita, ba-
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lanço e demonstrações fi nanceiras levantadas 
ao fi nal de cada exercício social, observadas 
as disposições da legislação vigente e da regu-
lamentação da Anatel;

XVII - garantir que seu Usuário possa 
enviar e/ou receber mensagens para/de qual-
quer outra prestadora de SMP;

XVIII - garantir a existência de centrais 
de intermediação de comunicação telefônica 
a serem utilizadas por pessoas portadoras de 
defi ciência auditiva e de fala, que funcionem 
ininterruptamente, durante 24 (vinte e qua-
tro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, 
e atendam a todo território nacional, funcio-
nando de forma integrada com todas as pres-
tadoras de SMP e STFC;

• V. art. 118 deste Regulamento.
XIX - manter nas dependências dos Se-

tores de Relacionamento e dos Setores de 
Atendimento e/ou Venda, em local visível e 
de fácil acesso ao público em geral, quadro 
com resumo dos direitos dos Usuários, con-
forme defi nido pela Anatel; (Redação dada 
pela Resolução nº 575, de 28 de outubro 
de 2011)

XX - manter cadastro atualizado de seus 
Usuários;

XXI - disponibilizar os endereços de todos 
os seus Setores de Atendimento e/ou Venda 
e Setores de Relacionamento pelo Centro de 
Atendimento e pela página da Prestadora na 
Internet; (Redação dada pela Resolução nº 
575, de 28 de outubro de 2011)

XXII - manter, à disposição da Anatel e 
demais interessados, os documentos de natu-
reza fi scal, os quais englobam ofs dados das 
ligações efetuadas e recebidas, data, horário 
de duração e valor da chamada, bem como os 
dados cadastrais do assinante, por um prazo 
mínimo de 5 (cinco) anos, em conformida-
de com o que prescreve o art. 11 da Lei nº 
8.218/1991, de 29/08/1991, c/c art. 19 da 
Resolução nº 247, de 14/12/2000.

XXIII - inserir, imediatamente após op-
ção de falar com atendente, a seguinte men-
sagem: “Esta chamada está sendo gravada. 
Caso necessário, a gravação poderá ser solici-
tada pelo usuário”. (Incluído pela Resolução 
nº 567, de 24 de maio de 2011)

 Art. 11. A Prestadora deve informar o 
número do Plano de Serviço, conforme ho-
mologado pela Anatel, sempre que solicitado 
pelo Usuário ou pela Anatel.

Parágrafo único. A Anatel poderá solici-
tar a informação descrita no caput por Usuá-
rio ou em termos de quantidade de Usuários 
em cada Plano de Serviço.

 Art. 12. A Prestadora do SMP deve for-
necer a outras prestadoras de serviços de 
telecomunicações, as informações sobre os 
Usuários, constantes de sua base cadastral e 
necessárias à prestação de serviços.

§ 1º O direito previsto no caput deve ser 
exercido exclusivamente com a fi nalidade es-
tabelecida na regulamentação aplicável.

§ 2º A regulamentação pode estender o 
direito previsto no caput a terceiros legitima-
mente interessados, que necessitem das in-
formações para a realização de atividade vin-
culada, direta ou indiretamente, ao serviço.

§ 3º Os contratos para fornecimento das 
informações têm caráter público, são fi rma-
dos em bases justas e razoáveis, devendo pre-
ver forma e periodicidade de atualização das 
informações e devem ser reproduzidos, em 
condições isonômicas, a outros interessados.

§ 4º Em caso de cobrança pelo forne-
cimento das informações, deve-se levar em 
conta, unicamente, o custo incorrido para 
sua efetivação, que pode ser acrescido, quan-
do destinado à divulgação de lista de Usuá-
rios, de margem que permita remuneração 
que não altere as condições econômico-fi -
nanceiras de prestação do serviço.

§ 5º A prestadora deve assegurar que to-
dos aqueles que tiverem acesso às informa-
ções previstas neste artigo observem as obri-
gações de sigilo nas hipóteses previstas neste 
Regulamento, em especial aquelas previstas 
no art. 6º, incisos IX e XIV.

 Art. 13. Sempre que formalmente re-
quisitada, a Prestadora deve fornecer as in-
formações referidas no caput do art. 12 às 
autoridades legalmente investidas de poder 
requisitório.

Art. 14. A prestadora deve cumprir as 
metas de qualidade fi xadas no Regulamento 
de Gestão da Qualidade do SMP (RGQ-
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-SMP), bem como nos respectivos Termos de 
Autorização. (Redação dada pela Resolução 
nº 575, de 28 de outubro de 2011)

§ 1º No caso de inspeção de desempenho 
e de qualidade do serviço e de atendimento, 
os recursos humanos e técnicos para realiza-
ção dos testes devem ser tornados disponíveis 
pela prestadora.

§ 2º Os equipamentos da plataforma do 
SMP devem tornar disponíveis os dados téc-
nicos na forma prevista no RGQ-SMP. (Re-
dação dada pela Resolução nº 575, de 28 de 
outubro de 2011)

Art. 15. A prestadora deve receber recla-
mações, solicitações de serviços e pedidos de 
informação dos Usuários, respondendo ou 
solucionando as solicitações de serviços e os 
pedidos de informação nos prazos fi xados no 
RGQ-SMP. (Redação dada pela Resolução 
nº 575, de 28 de outubro de 2011)

§ 1º A prestadora deve manter à dispo-
sição da Anatel e do Usuário os registros das 
reclamações, solicitações de serviços, pedidos 
de rescisão e pedidos de informação por um 
período mínimo de 1 (um) ano após solu-
ção desses e, sempre que houver solicitação 
da Anatel ou do Usuário, tornar disponível 
o acesso de seu registro, sem ônus para o in-
teressado.

§ 2º A prestadora deve prestar informa-
ções à Anatel, no prazo por ela estipulado, 
não superior a 5 (cinco) dias úteis, sobre re-
clamações, solicitações de serviços e pedidos 
de informação dos Usuários.

§ 3º Todas as reclamações, solicitações de 
serviços, pedidos de rescisão e pedidos de in-
formação apresentados pelo Usuário devem 
ser processados pela prestadora e receber um 
número de protocolo numérico seqüencial a 
ser obrigatoriamente informado ao interes-
sado para possibilitar o acompanhamento 
de sua solução, inclusive por intermédio da 
Internet, do Centro de Atendimento ou do 
Setor de Relacionamento da Prestadora. (Re-
dação dada pela Resolução nº 575, de 28 de 
outubro de 2011)

§ 4º O número de protocolo sequencial 
mencionado no parágrafo anterior deverá 
ser informado ao Usuário no início do aten-

dimento pela URA (Unidade de Respos-
ta Automática), quando existente, ou pelo 
atendente, independentemente de saber o 
que o Usuário irá solicitar, seja pedido de 
informação, reclamação, rescisão de contrato 
ou qualquer outra manifestação. (Redação 
dada pela Resolução nº 567, de 24 de maio 
de 2011)

§ 5º A seqüência numérica do protocolo 
deve ser única na prestadora, adotada para 
todas as reclamações, solicitações de serviços, 
pedidos de rescisão e pedidos de informação, 
devendo ser reiniciada a cada ano, trazendo a 
indicação do ano na sua composição.

§ 6º O número de protocolo numérico 
seqüencial deve ser obrigatoriamente envia-
do ao Usuário via mensagem de texto.

§ 7º A mensagem de texto a que se refere 
o parágrafo anterior deve conter o número 
de protocolo seqüencial, data e hora do regis-
tro e a classifi cação da postulação do Usuário 
como reclamação, solicitação de serviço, pe-
dido de rescisão ou pedido de informação.

§ 8º A prestadora deve manter à dispo-
sição do Usuário a gravação das chamadas 
efetuadas ao Centro de Atendimento pelo 
prazo mínimo de 6 (seis) meses da data da 
realização da chamada. (Redação dada pela 
Resolução nº 567, de 24 de maio de 2011)

§ 9º A mensagem de texto a que se refe-
re o parágrafo 6º deve ser enviada à Estação 
Móvel do Usuário no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após a postulação do 
Usuário.

§ 10. Nos casos de pedido de rescisão de 
contrato, o prazo estabelecido no parágrafo 
anterior será de 12 (doze) horas.

§ 11. Quando o Usuário apresentar sua 
reclamação, solicitação de serviço, pedido de 
rescisão ou pedido de informação pessoal-
mente no Setor de Relacionamento ou Setor 
de Atendimento e/ou Venda da Prestadora, 
deve ser entregue ao Usuário, adicionalmen-
te à mensagem de texto prevista no parágrafo 
6º, o recibo contendo o número do protocolo 
numérico seqüencial. (Redação dada pela Re-
solução nº 575, de 28 de outubro de 2011)

§ 12. No caso do Usuário apresentar sua 
reclamação, solicitação de serviço, pedido de 
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rescisão ou pedido de informação: (Redação 
dada pela Resolução nº 575, de 28 de outu-
bro de 2011)

a) via correspondência, a resposta ou so-
lução da Prestadora deve ser informada via 
correspondência;

b) via correio eletrônico, a resposta ou 
solução da Prestadora deve ser informada via 
correio eletrônico;

c) pessoalmente, no Setor de Relaciona-
mento ou Setor de Atendimento e/ou Venda, 
a resposta deve ser informada por um meio à 
escolha do Usuário; (Redação dada pela Re-
solução nº 575, de 28 de outubro de 2011)

§ 13. O Usuário tem direito de solicitar, 
a seu critério, que a resposta à sua solicitação 
seja fornecida por meio de contato telefôni-
co, mensagem eletrônica, Internet, mensa-
gem de texto ou correspondência por escrito, 
em substituição à forma de resposta prevista 
no parágrafo anterior.

§ 14. A resposta da prestadora às solici-
tações dos Usuários deverá ser sempre fun-
damentada.

§ 15. A prestadora deve providenciar os 
meios eletrônicos e sistemas necessários para 
o acesso da Agência, sem ônus, em tempo 
real, a todos os registros relacionados às re-
clamações, solicitações de serviços, pedidos 
de rescisão e pedidos de informação, na for-
ma adequada à fi scalização da prestação do 
serviço.

 Art. 16. Constitui direito da prestadora 
explorar o SMP nos termos previstos neste 
Regulamento pelo prazo em que se mantiver 
vigente a correspondente autorização de uso 
de radiofreqüência.

§ 1º A prestadora não tem direito adqui-
rido à permanência das condições vigentes 
quando da expedição da autorização ou do 
início das atividades, devendo observar os 
novos condicionamentos impostos por lei e 
pela regulamentação.

§ 2º As normas concederão prazos sufi -
cientes para adaptação aos novos condicio-
namentos.

 Art. 17. Constituem direitos da presta-
dora, sem prejuízo de outros decorrentes de 
disposições da regulamentação vigente:

I - peticionar à Anatel denunciando prá-
ticas de concorrência desleal por parte de ou-
tras prestadoras;

II - peticionar à Anatel denunciando a 
desobediência das normas legais e regula-
mentares em vigor;

III - explorar industrialmente os meios 
afetos à prestação do serviço de forma não 
discriminatória, observado o disposto nos 
arts. 154 e 155 da LGT, bem como as dispo-
sições constantes da regulamentação;

IV - receber tratamento isonômico em 
matéria de preços, tarifas, condições de in-
terconexão e de uso de rede e acordos para 
atendimento de Usuários Visitantes;

V - contratar com terceiros o desenvolvi-
mento de atividades inerentes, acessórias ou 
complementares ao serviço, permanecendo, 
contudo, integralmente responsável junto 
à Anatel, aos Usuários ou a terceiros, pelas 
obrigações contraídas decorrentes da celebra-
ção do Termo de Autorização.

§ 1º Quando uma prestadora de serviço 
de telecomunicações contratar a utilização de 
recursos integrantes da rede de outra presta-
dora, para constituição de sua rede de servi-
ço, fi ca caracterizada situação de exploração 
industrial.

§ 2º Os recursos contratados em regime 
de exploração industrial são considerados 
como parte da rede da prestadora contratan-
te, para fi ns de interconexão.

 Art. 18. A prestadora deve comunicar 
ao público em geral e ao Usuário, quaisquer 
interrupções na prestação do serviço, seus 
motivos e as providências adotadas para o 
restabelecimento dos serviços.

§ 1º A interrupção do serviço por falhas 
de rede, de qualquer tipo, que venham a 
afetar mais de 10% (dez por cento) do total 
de acessos de localidade deve ser informada, 
imediatamente, a todas as demais prestadoras 
que possuam redes interconectadas à rede em 
falha e à Anatel.

§ 2º A informação de interrupção do 
serviço deve incluir, no mínimo, a descrição 
objetiva da falha, localização, quantidade de 
acessos afetados, detalhes da interrupção, 
diagnóstico e ações corretivas adotadas.
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§ 3º Nos casos previsíveis, a interrupção 
deve ser comunicada aos Usuários afetados, 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, 
sob pena de confi guração de violação dos 
direitos dos Usuários previstos no art. 3º da 
LGT, e neste Regulamento.

 Art. 19. A prestadora deve assegurar o 
acesso gratuito de todos os seus Usuários aos 
serviços públicos de emergência fi xados em 
regulamentação editada pela Anatel.

§ 1º A prestadora, em conjunto com as 
demais envolvidas na chamada, deve encami-
nhar as chamadas de emergência aos servi-
ços públicos de emergência situados no local 
mais próximo da Estação Rádio Base de ori-
gem da chamada.

§ 2º A gratuidade se estende aos valores 
associados à condição de Usuário Visitante.

§ 3º Não será devido qualquer tipo de 
remuneração às prestadoras envolvidas nas 
chamadas destinadas aos serviços públicos de 
emergência.

§ 3º A prestadora deve, após solicitação 
dos responsáveis pelos serviços públicos de 
emergência, encaminhar, respeitadas as limi-
tações tecnológicas, as mensagens de texto de 
seus Usuários destinadas ao respectivo ser-
viço público de emergência. (Incluído pela 
Resolução nº 564, de 20 de abril de 2011)

§ 4º Os aspectos técnicos e operacionais 
relacionados ao envio das mensagens a que 
se refere o parágrafo anterior serão propostos 
e revistos periodicamente por Grupo de Tra-
balho, sob a coordenação da Agência, com 
participação dos prestadores de SMP e dos 
responsáveis pelos serviços públicos de emer-
gência que manifestarem interesse, cabendo 
à Anatel aprovar tais aspectos por meio de 
ato do Superintendente de Serviços Privados. 
(Incluído pela Resolução nº 564, de 20 de 
abril de 2011)

§ 5º Entre os aspectos técnicos e opera-
cionais a que se refere o parágrafo anterior, 
poderão constar, entre outros, prazos para 
implementação, topologia de rede, formas 
de conexão, requisitos mínimos de qualida-
de da entrega destas mensagens, parâmetros 
de localização da Estação Móvel do Usuário 
remetente da respectiva mensagem e granula-

ridade dos locais de entrega destas mensagens, 
defi nidos em conjunto com o responsável pelo 
serviço público de emergência. (Incluído pela 
Resolução nº 564, de 20 de abril de 2011)

§ 6º Não será devido qualquer tipo de 
remuneração às prestadoras envolvidas nas 
chamadas ou nas mensagens destinadas aos 
serviços públicos de emergência. (Redação 
dada pela Resolução nº 564, de 20 de abril 
de 2011)

 TÍTULO III

DAS REGRAS DE PRESTAÇÃO
DO SMP

 
Capítulo I

Das Regras Aplicáveis a todos os 
Planos de Serviço

 Seção I
Das Disposições Gerais

 
Art. 20. A prestação do SMP deve ser 

precedida da adesão, pelo Usuário, a um dos 
Planos de Serviço ofertados pela prestadora.

Parágrafo único. Os Planos de Serviço 
somente podem ser ofertados aos Usuários 
se houver garantias de imediata Ativação da 
Estação Móvel e sua utilização.

 Art. 21. Com a adesão ao Plano de Servi-
ço, considera-se fi rmado o Contrato de Pres-
tação do SMP, que tem as seguintes cláusulas 
obrigatórias:

I - a descrição do seu objeto;
II - as multas e outros encargos morató-

rios aplicáveis ao Usuário;
III - as sanções por má utilização do servi-

ço e os recursos a que tem direito o Usuário;
IV - a descrição do sistema de atendi-

mento ao Usuário e o modo de proceder em 
caso de solicitações ou reclamações;

V - as hipóteses de rescisão do Contrato 
de Prestação do SMP e de suspensão dos 
serviços a pedido ou por inadimplência do 
Usuário;

VI - a descrição do procedimento de con-
testação de débitos;
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VII - as condições de alteração dos Códi-
gos de Acesso;

VIII - os Códigos de Acesso dos Centros 
de Atendimento da Prestadora;

IX - os critérios para reajuste dos preços, 
cuja periodicidade não pode ser inferior a 12 
(doze) meses.

§ 1º O Contrato de Prestação do SMP 
deve permanecer à disposição dos interessa-
dos para consulta por meio da Internet e de 
outro meio de fácil e gratuito acesso.

§ 2º Os contratos de prestação de STFC 
nas modalidades Longa Distância Nacional e 
Longa Distância Internacional são conside-
rados celebrados com cada prestadora, por 
adesão, quando da utilização dos respectivos 
serviços mediante a seleção de prestadora nas 
hipóteses previstas neste regulamento.

 Art. 22. Antes do início da prestação do 
serviço, a prestadora deve fornecer ao Usuá-
rio todas as informações necessárias ao corre-
to uso do serviço, incluindo:

I - cópia do Contrato de Prestação do 
SMP;

II - cópia do Plano de Serviço de opção 
do Usuário;

III - o Código de Acesso do Usuário;
IV - explicações sobre a forma de paga-

mento pela utilização do serviço;
V - Área de Registro à qual está associada 

a Estação Móvel do Usuário;
VI - explicações para o bom entendimen-

to da conta de serviços.
 Art. 23. O Contrato de Prestação do 

SMP pode ser rescindido:
I - a pedido do Usuário, a qualquer tem-

po;
II - por iniciativa da prestadora, ante o 

descumprimento comprovado, por parte do 
Usuário, das obrigações contratuais ou regu-
lamentares.

§ 1º A desativação da Estação Móvel do 
Usuário, decorrente da rescisão do Contrato 
de Prestação do SMP deve ser efetivada pela 
prestadora em até 24 (vinte e quatro) horas, a 
partir da solicitação, sem ônus para o Usuário.

§ 2º A rescisão não prejudica a exigibili-
dade dos encargos decorrentes do Contrato 
de Prestação do SMP.

§ 3º No caso de rescisão a pedido do 
Usuário, a prestadora deve informar imedia-
tamente o número seqüencial de protocolo, 
com data e hora, que comprove o pedido e 
efetuar a rescisão em até 24 (vinte e quatro) 
horas do recebimento do pedido, indepen-
dentemente da existência de débitos.

§ 4º O número seqüencial de protoco-
lo referido no parágrafo anterior deverá ser 
enviado ao Usuário via mensagem de texto 
no prazo estabelecido no parágrafo 10 do ar-
tigo 15 contendo data e hora da solicitação e 
informação de que o pedido de rescisão foi 
recebido pela prestadora e será atendido em 
até 24 (vinte e quatro) horas da solicitação, 
mediante desativação da Estação Móvel. (Re-
tifi cação publicada no DOU de 23/11/2007)

§ 5º A Prestadora deve permitir que o 
pedido de rescisão pelo Usuário do contrato 
do SMP possa ser feito, de forma segura, por 
meio dos Setores de Relacionamento, dos 
Centros de Atendimento, por correspondên-
cia registrada, por mensagem de texto a partir 
da Estação Móvel do Usuário, pela Internet e 
por quaisquer outros meios por ela defi nidos.

§ 6º Quando o pedido de rescisão for fei-
to pela Internet, a prestadora deve assegurar, 
por meio de espaço reservado em sua pági-
na na Internet, com fácil acesso, a impressão 
da cópia dessa solicitação acompanhada de 
data, hora e respectivo número de protoco-
lo seqüencial, bem como o recebimento de 
extrato da solicitação por meio de mensagem 
de correio eletrônico.

§ 7º Quando o pedido de rescisão for fei-
to no Setor de Relacionamento ou no Setor 
de Atendimento e/ou Venda, a confi rmação 
do recebimento, adicionalmente à confi rma-
ção por meio de mensagem de texto prevista 
no parágrafo 4º, deverá ser entregue imedia-
tamente ao Usuário, mediante recibo. (Reda-
ção dada pela Resolução nº 575, de 28 de 
outubro de 2011)

§ 8º Quando o pedido de rescisão for rea-
lizado por meio de correspondência registra-
da, a confi rmação de recebimento por escrito 
deverá ser enviada no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após o recebimento da 
correspondência pela Prestadora ou no pró-
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ximo dia útil, adicionalmente à confi rmação 
por meio de mensagem de texto prevista no 
parágrafo 4º.

§ 9º A prestadora não pode efetuar qual-
quer cobrança referente a serviços prestados 
após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 
solicitação de rescisão, assumindo o ônus de 
eventuais encargos, inclusive perante as de-
mais prestadoras de serviços de telecomuni-
cações.

§ 10. A prestadora deve comunicar a res-
cisão do contrato às demais prestadoras de 
outras modalidades, para suas providências, 
em até 24 (vinte e quatro) horas.

§ 11. Considera-se falta grave, punida 
nos termos da regulamentação, a retenção de 
qualquer pedido de rescisão de contrato.

 Art. 24. É obrigatório o atendimento 
pela prestadora de pessoa natural ou jurídica, 
que se encontre em situação de inadimplên-
cia inclusive perante terceiros, no mínimo, 
mediante Planos Alternativos de Serviço es-
colhidos pela Prestadora.

 Art. 25. A prestação do SMP deve estar 
sempre associada a um Plano de Serviço, que 
deve conter todas as regras que estabeleçam 
as condições para prestação do SMP, espe-
cialmente:

I - as facilidades e comodidades adicio-
nais incluídas no plano;

II - a Área de Mobilidade;
III - a discriminação individualizada de 

todos os valores cobrados do Usuário;
IV - as hipóteses, prazos e índices de rea-

juste dos valores previstos no inciso anterior;
V - a variação dos Valores de Comunica-

ção por horário;
VI - a forma e prazos de pagamento pela 

prestação do serviço, que pode ser antecipa-
da;

VII - as condições e valores pela utiliza-
ção da Estação Móvel fora da Área de Mobi-
lidade ou na condição de Usuário Visitante;

VIII - os requisitos e restrições relativos à 
Estação Móvel do Usuário;

IX - os prazos de carência para extinção 
ou alteração do plano pela prestadora.

§ 1º É vedada a estipulação de qualquer 
cobrança por chamadas não completadas.

§ 2º O Usuário não pode ser responsável 
pelo pagamento das chamadas a ele destina-
das, salvo Chamadas a Cobrar, franqueadas, 
bem como as chamadas previstas no § 2º do 
art. 87.

§ 3º É vedado o bloqueio para originação 
de chamadas de longa distância nacional ou 
internacional, salvo solicitação do Usuário.

§ 4º É vedada a estipulação de qualquer 
prazo de carência para mudança de plano 
pelo Usuário.

 Art. 26. A prestadora de SMP deverá 
submeter à Anatel, para homologação, todo 
e qualquer Plano de Serviço a ser ofertado 
aos seus Usuários.

§ 1º A Anatel poderá solicitar à presta-
dora de SMP informações, modifi cações ou 
esclarecimentos adicionais, considerados ne-
cessários à correspondente homologação.

§ 2º A Anatel deverá se pronunciar sobre 
qualquer Plano de Serviço no prazo de até 
15 (quinze) dias da data do respectivo rece-
bimento; transcorrido esse prazo, sem mani-
festação contrária de sua parte, o Plano de 
Serviço submetido a exame será considerado 
homologado.

§ 3º A prestadora de SMP deverá colocar 
o Plano de Serviço à disposição de seus Usuá-
rios, após a manifestação formal da Anatel ou 
por decurso de prazo, conforme previsto no 
parágrafo anterior.

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se 
também à extinção ou alteração de Plano de 
Serviço.

 Art. 27. A prestadora deve dar ampla 
divulgação de cada um de seus Planos de 
Serviço, na localidade de sua comercializa-
ção, em pelo menos um jornal diário de 
grande circulação, com antecedência de 
pelo menos 2 (dois) dias, dando conheci-
mento à Anatel desta divulgação em até 5 
(cinco) dias úteis.

§ 1º Todos os Planos de Serviço da pres-
tadora devem estar disponíveis em página na 
Internet e outro meio de fácil acesso.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se 
também às hipóteses de extinção ou alteração 
nos Planos de Serviço bem como de fi xação, 
reajustes ou concessão de descontos nos pre-
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ços do serviço, de facilidades ou de comodi-
dades adicionais.

§ 3º Na hipótese de extinção ou altera-
ção de um Plano de Serviço, além da pro-
vidência prevista neste artigo, a prestadora 
deve comunicar o fato aos Usuários afetados 
concedendo-lhes prazo de, no mínimo, 6 
(seis) meses para optarem por outro Plano de 
Serviço.

§ 4º A Anatel coibirá práticas anticom-
petitivas em quaisquer Planos de Serviço, 
podendo, de ofício ou mediante representa-
ção, determinar à prestadora que justifi que a 
regularidade do plano.

§ 5º A Anatel pode, a qualquer tempo, 
obrigar a prestadora a alterar os Planos de 
Serviço a ela apresentados para adequá-los ao 
disposto neste Regulamento.

§ 6º Quando da adesão do Usuário, as 
promoções, descontos nos preços de serviço, 
facilidades ou comodidades adicionais con-
cedidos nos planos de serviço devem ser de-
vidamente informadas aos Usuários, incluin-
do, no mínimo:

I - o período de validade da oferta, expli-
citando-se sua data de início e término;

II - a qual Plano de Serviço do SMP a 
promoção está vinculada e quais são os valo-
res homologados pela Anatel para o respec-
tivo Plano.

§ 7º No caso de Planos Pós-Pagos de 
Serviço, as informações do § 6º deverão ser 
encaminhadas aos Usuários por correspon-
dência.

 Art. 28. A prestadora deve oferecer repa-
ração ao Usuário afetado por eventual des-
continuidade na exploração do serviço auto-
rizado, desde que não seja por ele motivada, 
a qual deve ser proporcional ao período em 
que se verifi car a interrupção, na forma da 
regulamentação.

 Art. 29. É vedado à prestadora condicio-
nar a oferta do SMP ao consumo casado de 
qualquer outro serviço ou facilidade, presta-
do por seu intermédio ou de suas coligadas, 
controladas ou controladora, ou oferecer 
vantagens ao Usuário em virtude da fruição 
de serviços adicionais ao SMP, ainda que 
prestados por terceiros.

 Art. 30. A Prestadora de SMP pode dei-
xar de proceder à Ativação de Estação Móvel 
ou suspender a prestação do SMP ao Usuá-
rio, mantidas todas as demais obrigações 
contratuais entre as partes:

I - se for verifi cado qualquer desvio dos 
padrões e características técnicas da Estação 
Móvel estabelecidos pela Anatel;

II - se o Usuário deixar de cumprir suas 
obrigações contratuais;

III - se o Usuário apresentar para Ativa-
ção modelo de Estação Móvel não certifi cado 
ou de certifi cação não aceita pela Anatel;

IV - se o Usuário apresentar para Ativa-
ção modelo de Estação Móvel não compa-
tível com os padrões tecnológicos adotados 
pela prestadora.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no 
inciso IV às hipóteses em que a prestadora 
tenha deliberado alterar seus padrões tecno-
lógicos e encontre-se em fase transitória de 
substituição das Estações Móveis de seus 
Usuários.

 Art. 31. Deve ser oferecida pela presta-
dora ao Usuário a possibilidade de reenca-
minhamento das chamadas para correio de 
voz.

§ 1º A cobrança da chamada reencami-
nhada só pode ser iniciada após o sinal de 
encaminhamento para o correio de voz.

§ 2º O sinal de encaminhamento para o 
correio de voz é composto por:

a) mensagem padrão gravada: «Sua cha-
mada está sendo encaminhada para a caixa 
de mensagens e estará sujeita à cobrança após 
o sinal»;

b) sinal audível no fi nal da mensagem pa-
drão gravada.

§ 3º Deve ser concedido um período de 
no mínimo 3 (três) segundos após o envio do 
sinal de encaminhamento para o correio de 
voz, para que o Usuário chamador, não de-
sejando que sua chamada seja encaminhada 
para a caixa postal, desligue e fi que isento de 
pagamento.

§ 4º É vedado à prestadora cobrar as 
mensagens que informam a indisponibilida-
de ou esgotamento da capacidade de armaze-
namento do correio de voz.
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§ 5º O tempo máximo para mensagens e 
sinais anteriores à recuperação de cada men-
sagem armazenada no correio de voz é de 6 
(seis) segundos.

§ 6º O encaminhamento para a caixa de 
mensagens não deve ser considerado como 
transferência de chamada.

 Art. 32. A oferta da facilidade de envio 
ou recebimento de mensagens deve:

I - garantir que o Usuário possa enviar e/
ou receber mensagens para/de qualquer ou-
tra prestadora de SMP;

II - possibilitar a entrega da mensagem 
a Usuário, em até 60 (sessenta) segundos, 
considerando o estado da Estação Móvel do 
Usuário recebedor da mensagem;

III - possibilitar que a mensagem, não 
entregue no prazo estabelecido no inciso II, 
seja reenviada continuamente, pelo período 
de 24 (vinte e quatro) horas, até ser recebida 
pelo Usuário;

IV - garantir que, no caso de não entrega 
da mensagem após o prazo estabelecido no 
inciso III, o Usuário que enviou a mensagem 
não seja cobrado.

 Art. 33. As Chamadas a Cobrar termi-
nadas no SMP devem observar as seguintes 
disposições:

§ 1º No faturamento das Chamadas a 
Cobrar, deverão ser considerados os seguin-
tes limites:

a) unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) 
segundos;

b) tempo inicial de tarifação: 30 (trinta) 
segundos;

c) chamadas faturáveis: somente são fatu-
ráveis as chamadas com duração superior a 6 
(seis) segundos.

§ 2º Nas Chamadas a Cobrar, é vedado à 
prestadora do Usuário recebedor cobrar valor 
superior ao que seria devido caso a chamada 
tivesse sido originada por ele.

§ 3º No SMP prestado em Regiões Fron-
teiriças pode haver acordo entre as prestado-
ras para a realização de Chamadas a Cobrar.

 Art. 34. O Usuário adimplente pode re-
querer à prestadora a suspensão, sem ônus, 
da prestação do serviço, uma única vez, a 
cada período de 12 (doze) meses, pelo pra-

zo mínimo de 30 (trinta) dias e o máximo 
de 120 (cento e vinte) dias, mantendo seu 
código de acesso e a possibilidade de restabe-
lecimento da prestação do serviço na mesma 
Estação Móvel.

§ 1º A solicitação de suspensão de forma 
diversa da prevista neste artigo pode ter cará-
ter oneroso.

§ 2º É vedada a cobrança de Assinatura 
ou qualquer outro valor referente à prestação 
de serviço, no caso da suspensão prevista nes-
te artigo.

§ 3º O Usuário tem direito de solicitar, a 
qualquer tempo, o restabelecimento do servi-
ço prestado, sendo vedada qualquer cobrança 
para o exercício deste direito.

§ 4º A prestadora tem o prazo de 24 (vin-
te e quatro) horas para atender a solicitação 
de suspensão e de restabelecimento a que se 
refere este artigo.

 Seção II
Dos preços cobrados dos Usuários

 Art. 35. Os preços dos serviços são livres, 
devendo ser justos, equânimes e não discri-
minatórios, podendo variar em função de 
características técnicas, de custos específi cos 
e de comodidades e facilidades ofertadas aos 
Usuários, observado o disposto no art. 57 do 
Regulamento dos Serviços de Telecomunica-
ções.

§ 1º A prestadora é responsável pela di-
vulgação e esclarecimento ao público dos va-
lores praticados junto aos seus Usuários na 
prestação do SMP.

§ 2º A prestadora pode oferecer descon-
tos nos preços ou outras vantagens ao Usuá-
rio, de forma isonômica, vedada a redução 
de preços por critério subjetivo e observado o 
princípio da justa competição.

§ 3º As chamadas de longa distância, na-
cional ou internacional, originadas ou termi-
nadas na rede da Prestadora de SMP, a cobrar 
ou não, estarão sujeitas às Normas e tarifas 
ou preços do STFC.

§ 4º É vedado à prestadora instituir a 
cobrança de qualquer valor de seus Usuários 
nas seguintes hipóteses:
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I - na originação de Chamadas a Cobrar;
II - na originação de chamadas nas quais 

seja obrigatória a seleção de prestadora;
III - na originação de chamadas franque-

adas.
§ 5º O disposto no § 4º não exclui o di-

reito da prestadora receber:
I - a remuneração pelo uso de sua rede;
II - a remuneração devida pela utilização 

da Estação Móvel fora de sua Área de Mo-
bilidade.

 Art. 36. Aplicam-se ao SMP as vedações 
de aumento arbitrário de preços e a repres-
são à prática prejudicial à competição, bem 
como ao abuso do poder econômico, nos ter-
mos da legislação própria.

 Art. 37. Visando a preservação da justa 
equivalência entre a prestação do serviço e 
sua remuneração, os preços dos serviços po-
dem ser reajustados, observados os índices e 
periodicidade previstos no contrato de Pres-
tação do SMP.

 Art. 38. Os valores correspondentes ao 
uso do SMP, efetuado por Usuário por meio 
de outra prestadora, são a ele faturados pela 
prestadora à qual o Usuário está contratual-
mente vinculado, segundo os critérios e valo-
res previstos no Plano de Serviço de sua op-
ção, conforme previsto no art. 25, inciso VII.

Parágrafo único. Os critérios e valores 
previstos neste artigo podem ser diferencia-
dos por prestadora.

 Art. 39. O Usuário poderá solicitar a 
comparação entre o valor gasto nos últimos 
três meses em seu Plano de Serviço com re-
lação ao valor do gasto que teria, nos respec-
tivos meses, em outros Planos de Serviço de 
sua Prestadora do SMP a qual se encontra 
vinculado.

Parágrafo único. Esta comparação será 
gratuita uma vez a cada seis meses, por meio 
de relatório detalhado.

 Art. 39-A. Caso haja chamadas sucessi-
vas, consideradas estas as efetuadas entre o 
mesmo Código de Acesso de origem e de 
destino, e o tempo compreendido entre o 
fi nal de uma chamada e o início da seguinte 
for inferior ou igual a 120 (cento e vinte) se-
gundos, devem ser consideradas como sendo 

uma única chamada, sem prejuízo da regra 
aplicável nos arts. 55, III, e 65, III. (Incluído 
pela Resolução nº 604, de 27 de novembro 
de 2012)

 Seção III
Dos Prazos de Permanência

 Art. 40. A prestadora do Serviço Móvel 
Pessoal poderá oferecer benefícios aos seus 
Usuários e, em contrapartida, exigir que os 
mesmos permaneçam vinculados à prestado-
ra por um prazo mínimo.

§ 1º Os benefícios referidos no caput, os 
quais deverão ser objeto de instrumento pró-
prio, fi rmado entre a prestadora e o Usuário, 
poderão ser de dois tipos:

a) Aquisição de Estação Móvel, em que 
o preço cobrado pelo aparelho terá um valor 
abaixo do que é praticado no mercado; ou

b) Pecuniário, em que a prestadora ofere-
ce vantagens ao Usuário, em forma de preços 
de público mais acessíveis, durante todo o 
prazo de permanência.

§ 2º Os referidos benefícios poderão ser 
oferecidos de forma conjunta ou separada-
mente, a critério dos contratantes.

§ 3º O benefício pecuniário deve ser ofe-
recido também para Usuário que não adquire 
Estação Móvel da prestadora.

§ 4º O instrumento a que se refere o § 
1º não se confunde com o Termo de Ade-
são a Plano de Serviço aderido pelo Usuário, 
sendo de caráter comercial e será regido pe-
las regras previstas no Código de Defesa do 
Consumidor - Lei nº 8.078/1990, devendo 
conter claramente os prazos dos benefícios, 
bem como os valores, com a respectiva forma 
de correção.

§ 5º Caso o Usuário não se interesse por 
nenhum dos benefícios acima especifi cados 
oferecidos, poderá optar pela adesão a qual-
quer Plano de Serviço, tendo como vantagem 
o fato de não ser a ele imputada a necessidade 
de permanência mínima.

§ 6º Caso o Usuário não se interesse es-
pecifi camente pelo benefício concedido para 
a aquisição de Estação Móvel, poderá adqui-
ri-la pelo preço de mercado.
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§ 7º O Usuário pode se desvincular a 
qualquer momento do benefício oferecido 
pela prestadora.

§ 8º No caso de desistência dos bene-
fícios por parte do Usuário antes do prazo 
fi nal estabelecido no instrumento contratual, 
poderá existir multa de rescisão, justa e ra-
zoável, devendo ser proporcional ao tempo 
restante para o término desse prazo fi nal, 
bem como ao valor do benefício oferecido, 
salvo se a desistência for solicitada em razão 
de descumprimento de obrigação contratual 
ou legal por parte da Prestadora cabendo à 
Prestadora o ônus da prova da não-procedên-
cia do alegado pelo Usuário.

§ 9º O tempo máximo para o Prazo de 
Permanência é de 12 (doze) meses.

§ 10 A informação sobre a permanência 
a que o Usuário estará submetido, caso opte 
pelo benefício concedido pela prestadora, de-
verá estar explícita, de maneira clara e inequí-
voca, no instrumento próprio fi rmado entre 
a prestadora e o Usuário.

§ 11 O instrumento contratual assinado 
deverá conter o número do Plano de Serviço 
aderido pelo Usuário, conforme homologa-
do pela Anatel.

 Capítulo II
Dos Planos Pós-Pagos de Serviço

 Seção I
Regras Gerais

 Art. 41. A prestadora pode estabelecer 
Planos Pós-Pagos de Serviço, observado o 
disposto neste Regulamento.

 Art. 42. O documento de adesão do 
Usuário a Plano Pós-Pago de Serviço deve 
conter, no mínimo, as seguintes informa-
ções:

I - a descrição do seu objeto;
II - o Código de Acesso do Usuário;
III - o Plano de Serviço de opção do 

Usuário;
IV - os dados pessoais do Usuário in-

cluindo, no mínimo:
a) nome completo;
b) número do documento de identidade;

c) número do registro no cadastro do 
Ministério da Fazenda, se o Usuário estiver 
incluído neste cadastro;

d) endereço.
 Art. 43. O valor, a forma de medição e os 

critérios de cobrança dos serviços prestados 
são estabelecidos no Plano de Serviço de op-
ção do Usuário.

 Art. 44. A entrega do documento de co-
brança ao Usuário, constituído de demons-
trativos e faturas dos serviços prestados, deve 
ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes do 
seu vencimento.

§ 1º Os documentos de cobrança devem 
ser apresentados de maneira clara, explicativa 
e indevassável discriminando o tipo e a quan-
tidade de cada serviço prestado ao Usuário.

§ 2º A prestadora pode lançar no docu-
mento de cobrança, desde que de forma clara 
e explícita, os valores devidos em função da 
exploração de serviços de valor adicionado, 
bem como de outras comodidades ou facili-
dades relacionadas com o serviço autorizado.

§ 3º A inclusão, na cobrança, de qualquer 
valor devido que não decorra da prestação de 
serviços de telecomunicações, depende de 
prévia autorização do Usuário.

§ 4º A qualquer tempo, o Usuário poderá 
requerer, sem ônus, outro documento de co-
brança, que contenha exclusivamente valores 
correspondentes à prestação do SMP.

§ 5º A prestadora deve oferecer ao Usuá-
rio no mínimo seis possíveis datas para efe-
tuar seus pagamentos mensais.

§ 6º Havendo concordância do Usuário, 
os demonstrativos e faturas do serviço de duas 
ou mais Estações Móveis podem ser apresen-
tados em um único documento de cobrança, 
agrupando seus Códigos de Acesso.

 Art. 45. A Prestadora deve apresentar ao 
Usuário a cobrança dos valores relativos aos 
serviços prestados no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados a partir da efetiva 
prestação do serviço.

§ 1º A cobrança de serviço prestado em 
prazo superior ao estabelecido no caput deve 
ocorrer em fatura separada, salvo manifesta-
ção em contrário por parte do Usuário, sem 
acréscimo de encargos, e a forma de paga-
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mento ser objeto de negociação prévia entre 
a prestadora e o Usuário.

§ 2º Na negociação a que se refere o § 
1º, a prestadora deve ofertar a possibilidade 
de parcelamento dos valores pelo número de 
meses correspondentes ao período de atraso 
na apresentação da cobrança.

§ 3º O prazo para cobrança de chama-
da de outro serviço de telecomunicações em 
fatura do SMP segue a norma do respectivo 
serviço.

§ 4º Para Usuários com Planos de Serviço 
de franquias em minutos, a cobrança referida 
no caput deverá considerar os minutos não 
utilizados da franquia no período em que a 
chamada foi realizada.

 Art. 46. É admitido o faturamento con-
junto dos serviços de telecomunicações exe-
cutados por outras prestadoras de serviços de 
telecomunicações de interesse coletivo utili-
zados por Usuário do SMP.

§ 1º As prestadoras de SMP que pactua-
rem acordos para faturamento conjunto são 
obrigadas a estender as condições da avença 
de forma equivalente às demais interessadas.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior se 
aplica ao faturamento conjunto de serviços 
de telecomunicações distintos prestados por 
uma mesma prestadora.

 Art. 47. A Prestadora de SMP deve per-
mitir o pagamento parcial do débito, me-
diante contestação.

 Art. 48. O documento de cobrança deve 
permitir ao Usuário o pagamento da fatura 
em qualquer dos locais indicados pela pres-
tadora, que devem estar convenientemente 
distribuídos na localidade.

 Art. 49. As chamadas de SMP a cobrar 
podem ser faturadas em documento de co-
brança de terceiro, desde que o mesmo au-
torize.

 Art. 50. O Usuário do SMP deverá rece-
ber aviso do não pagamento de débito, obje-
to de documento de cobrança de prestação 
de serviço, de periodicidade regular.

Parágrafo único. Todos os avisos de co-
brança devem alertar para a existência de débi-
to vencido e os prazos para suspensão parcial, 
suspensão total e cancelamento do serviço.

 Art. 51. Havendo situação de inadim-
plência, a prestadora pode tomar as seguintes 
providências:

I - transcorridos 15 (quinze) dias do 
vencimento da conta de serviços: suspender 
parcialmente o provimento do serviço, com 
bloqueio das chamadas originadas e das cha-
madas terminadas que importem em débito 
para o Usuário;

II - transcorridos 30 (trinta) dias desde 
a suspensão parcial: suspender totalmente o 
provimento do serviço, inabilitando-o a ori-
ginar e receber chamadas;

III - transcorridos 45 (quarenta e cinco) 
dias da suspensão total do provimento do 
serviço: desativar defi nitivamente a Estação 
Móvel do Usuário e rescindir o Contrato de 
Prestação do SMP.

§ 1º As providências previstas nos incisos 
I, II e III devem ser precedidas de aviso ao 
Usuário, comunicando-o:

I - do direito de receber o relatório deta-
lhado de serviços;

II - da possibilidade, forma e prazo para 
contestação do débito;

III - da sanção a que está sujeito na au-
sência de contestação.

§ 2º Quando da suspensão total do pro-
vimento do serviço é vedada a cobrança de 
assinatura ou qualquer outro valor referente 
à prestação de serviço.

§ 3º É vedada a inclusão de registro de 
débito do Usuário em sistemas de proteção 
ao crédito antes da rescisão do Contrato 
de Prestação do SMP prevista no inciso III 
deste artigo, podendo a Prestadora, após 
rescindido o contrato de prestação de ser-
viço, por inadimplência, incluir o registro 
de débito em sistemas de proteção ao cré-
dito, desde que notifi que ao Usuário por 
escrito com antecedência de 15 (quinze) 
dias.

§ 4º No caso de cobrança conjunta, as 
sanções somente podem atingir o provimen-
to dos serviços na modalidade e prestadora 
em que for constatada a inadimplência do 
Usuário, dando-se continuidade normal à 
prestação das demais modalidades e presta-
ções de serviço.
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§ 5º O previsto no parágrafo anterior não 
se aplica quando o Usuário estiver inadim-
plente perante a sua Prestadora de SMP.

§ 6º É direito do Usuário, durante o pe-
ríodo de suspensão parcial do serviço, originar 
chamadas que não importem em débitos para 
o Usuário, incluindo-se chamadas originadas 
a cobrar, e aquelas destinadas aos serviços pú-
blicos de emergência previstos no art. 19.

 Art. 52. Caso o Usuário inadimplente 
efetue o pagamento do débito antes da resci-
são do Contrato de Prestação do SMP a pres-
tadora deve restabelecer a prestação do servi-
ço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas 
do conhecimento da efetivação da quitação 
do débito.

 Art. 53. O Usuário tem direito de, gra-
tuitamente, requerer da sua prestadora infor-
mações quanto a registros de inadimplência 
relativos a sua pessoa, bem como exigir dela a 
retifi cação dos mesmos após o pagamento do 
débito e respectivos encargos.

 
Seção II

Do Plano Básico de Serviço

 Art. 54. A prestadora deve estabelecer 
Plano Básico de Serviço, para pagamento 
após a prestação do serviço mediante fatura-
mento mensal.

§ 1º O plano previsto no caput deve ser 
uniforme para toda a Área de Prestação e de 
oferta obrigatória a todos os interessados, res-
salvada a hipótese do art. 24.

§ 2º Nenhum outro Plano de Serviço 
pode ser ofertado pela prestadora sem que 
esta tenha à disposição o Plano Básico de 
Serviço.

 Art. 55. O Plano Básico de Serviço deve 
conter, no mínimo, as seguintes características:

I - possibilitar comunicações telefônicas 
pela Estação Móvel do Usuário;

II - prazos de carência de 12 (doze) meses 
para alteração do plano pela prestadora;

III - no faturamento dos valores devidos 
pelo Usuário deverão ser considerados os se-
guintes limites:

a) unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) 
segundos;

b) tempo inicial de tarifação: 30 (trinta) 
segundos;

c) chamadas faturáveis: somente são fatu-
ráveis as chamadas com duração superior a 3 
(três) segundos;

IV - a discriminação individualizada dos 
seguintes valores cobrados do Usuário:

a) Habilitação;
b) Assinatura;
c) Valor de Comunicação 1 - VC1;
d) Adicional por Chamada - AD;
V - periodicidade mensal nas cobranças, 

no mínimo;
VI - ausência de cláusula que estabeleça 

o valor máximo da conta mensal de serviços.
§ 1º É vedada a inclusão no Plano Básico 

de Serviço de cláusula que inclua tempo de 
utilização cuja remuneração não obedeça ao 
disposto no inciso III e esteja incluída nos 
valores fi xos devidos pelo Usuário.

§ 2º O Valor de Comunicação para as 
chamadas destinadas a Usuários do SMP ou 
do SMC, associados à área geográfi ca interna 
à Área de Registro de origem da chamada, 
será fi xado livremente pela prestadora.

§ 3º Os valores mencionados no inciso 
IV podem variar dentro de uma mesma Área 
de Prestação através da concessão de descon-
tos de forma não discriminatória.

§ 4º Caso haja chamadas sucessivas com 
duração superior a 3 (três) segundos e infe-
rior a 30 (trinta) segundos, efetuadas entre 
o mesmo Código de Acesso de origem e de 
destino, e o tempo compreendido entre o fi -
nal de uma chamada e o início da chamada 
seguinte for inferior ou igual a 120 (cento e 
vinte) segundos, os tempos das chamadas de-
vem ser somados, considerando-se, para apli-
cação do disposto no inciso III, o somatório 
do tempo das chamadas como sendo uma 
única ligação. (Revogado pela Resolução nº 
604, de 27 de novembro de 2012)

 Seção III
Dos Planos Pós-Pagos Alternativos 

de Serviço

 Art. 56. A Autorizada pode estabelecer 
Planos Pós-Pagos Alternativos de Serviço, 
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com estrutura, critérios e valores diferentes 
do Plano Básico de Serviço, que devem se 
constituir em opção aos seus Usuários ou 
pretendentes Usuários, vedada a discrimina-
ção de tratamento.

Parágrafo único. É facultado à prestado-
ra, a qualquer tempo, deixar de comercializar 
Plano Alternativo de Serviço, devendo obser-
var, quanto aos contratos vigentes, as limita-
ções previstas no inciso IX do art. 25 e no § 
3º do art. 27.

 Capítulo III
Dos Planos Pré-Pagos de Serviço

 Seção I
Das Regras Gerais

 
Art. 57. A prestadora pode estabelecer 

Planos Pré-Pagos de Serviço, observado o 
disposto neste Regulamento.

Parágrafo único. É vedado à prestadora 
recusar o atendimento de solicitações de ade-
são a seus Planos Pré-Pagos de Serviço, mes-
mo nas hipóteses previstas no art. 24.

 Art. 58. A adesão do Usuário a Plano Pré-
-pago de Serviço deve ser precedida de seu 
cadastramento, contendo, no mínimo, as se-
guintes informações:

I - nome completo;
II - número do documento de identidade 

ou número do registro no cadastro do Mi-
nistério da Fazenda, no caso de pessoa física;

III - número do registro no cadastro do 
Ministério da Fazenda, no caso de pessoa ju-
rídica;

IV - endereço completo.
§ 1º O documento de adesão a Plano 

Pré-pago de Serviço deve conter, no mínimo:
a) a descrição do seu objeto;
b) o Código de Acesso do Usuário;
c) o Plano de Serviço de opção do Usuá-

rio;
d) os dados pessoais do Usuário incluin-

do, no mínimo, as informações do caput, 
comprovadas por apresentação de originais 
ou cópia autenticada junto à prestadora.

§ 2º A prestadora deve entregar cópia do 
documento de adesão ao Usuário.

§ 3º O Usuário que se negar a atualizar 
seus dados cadastrais poderá ter seu serviço 
suspenso até que a situação se regularize.

 Art. 59. Constitui direito do Usuário de 
Planos Pré-Pagos de Serviço utilizar os crédi-
tos existentes junto a sua prestadora de SMP 
para remunerar a prestadora de Longa Dis-
tância por ele selecionada, bem como para 
originar ou receber chamadas fora de sua 
Área de Registro.

§ 1º Caberá às prestadoras pactuar acor-
dos para prover as soluções necessárias ao 
exercício do direito previsto no caput.

§ 2º Os acordos previstos no parágrafo 
anterior devem prever remuneração específi -
ca devida à Prestadora do SMP pelos custos 
operacionais relativos decorrentes da aplica-
ção do caput.

§ 3º As prestadoras de SMP que pactua-
rem acordos previstos no § 1º são obrigadas 
a estender as condições da avença de forma 
equivalente às demais interessadas.

§ 4º O disposto no parágrafo anterior se 
aplica à utilização de créditos para custear 
serviços de telecomunicações distintos pres-
tados por uma mesma prestadora.

 Art. 60. Os serviços de valor adicionado 
podem ser ofertados aos Usuários, a critério 
da prestadora, em bases não discriminatórias.

 Art. 61. Nos Planos Pré-Pagos de Serviço 
o pagamento deve ser realizado antecipada-
mente, mediante a Inserção de Créditos pelo 
Usuário, que passa a poder utilizá-los em 
suas chamadas.

 Art. 62. Os créditos podem estar sujeitos 
a prazo de validade.

§ 1º A prestadora pode oferecer créditos 
com qualquer prazo de validade desde que pos-
sibilite ao Usuário a aquisição de créditos, de 
valores razoáveis, com o prazo igual ou superior 
a 90 (noventa) dias e 180 (cento e oitenta) dias.

§ 2º A Prestadora deve oferecer, no mí-
nimo, em suas lojas próprias, créditos com 
validade de 90 (noventa) dias e 180 (cento e 
oitenta) dias.

§ 3º Sempre que o Usuário inserir novos 
créditos a saldo existente, a prestadora deverá 
revalidar a totalidade do saldo de crédito re-
sultante pelo maior prazo, entre o prazo dos 
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novos créditos inseridos e o prazo restante do 
crédito anterior.

§ 4º No caso de inserção de novos crédi-
tos, antes do prazo previsto para rescisão do 
contrato, os créditos não utilizados e com pra-
zo de validade expirado serão revalidados pelo 
mesmo prazo dos novos créditos adquiridos.

§ 5º O Usuário deve ter à sua disposição 
recurso que lhe possibilite a verifi cação, em 
tempo real, do crédito existente bem como 
do prazo de validade, de forma gratuita.

§ 6º O Usuário deve ser comunicado 
quando os créditos estiverem na iminência 
de acabar.

§ 7º A Prestadora deve disponibilizar em 
seu Centro de Atendimento opção de con-
sulta ao saldo de créditos do Usuário e res-
pectivo prazo de validade, de forma gratuita, 
em todas as solicitações do Usuário.

§ 8º Durante o prazo de validade dos cré-
ditos, a originação ou recebimento de cha-
madas que não importem em débitos para 
o Usuário não podem ser condicionados à 
existência de créditos ativos.

 Art. 63. A suspensão parcial ou total da 
prestação do serviço obedece ao disposto nes-
te artigo.

§ 1º Esgotado o prazo de validade, o servi-
ço pode ser suspenso parcialmente, com blo-
queio para chamadas originadas, bem como 
para o recebimento de Chamadas a Cobrar, 
permitida a originação, inclusive de chamadas 
a cobrar, e o recebimento de chamadas que 
não importem em débitos para o Usuário pelo 
prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

§ 2º Vencido o prazo previsto no parágra-
fo anterior, o serviço poderá ser suspenso to-
talmente, com o bloqueio para o recebimen-
to de chamadas pelo prazo de, no mínimo, 
30 (trinta) dias.

§ 3º Vencido o prazo previsto no parágra-
fo anterior, o contrato de prestação do SMP 
pode ser rescindido pela prestadora.

§ 4º Enquanto durarem os bloqueios 
previstos nos parágrafos anteriores, deve ser 
permitido ao Usuário originar chamada para 
a prestadora para ativar novos créditos, bem 
como para acessar serviços públicos de emer-
gência previstos no art. 19.

 Seção II
Do Plano de Referência de Serviço

 Art. 64. Nenhum Plano Pré-Pago de Ser-
viço pode ser ofertado pela prestadora sem 
que esta tenha à disposição o Plano de Refe-
rência de Serviço, de pagamento antecipado, 
de oferta obrigatória a todos os interessados.

 Art. 65. O Plano de Referência de Ser-
viço deve conter, no mínimo, as seguintes 
características:

I - possibilitar comunicações telefônicas 
pela Estação Móvel do Usuário;

II - prazos de carência de 12 (doze) meses 
para alteração do plano pela prestadora;

III - na prestação do serviço, devem ser 
observados os seguintes limites:

a) unidade de tempo de cobrança: 6 (seis) 
segundos;

b) tempo inicial de cobrança: 30 (trinta) 
segundos;

c) chamadas faturáveis: somente são fatu-
ráveis as chamadas com duração superior a 3 
(três) segundos;

IV - a discriminação individualizada dos 
seguintes valores cobrados do Usuário:

a) Habilitação;
b) Assinatura;
c) Valor de Comunicação 1 - VC1;
d) Adicional por Chamada - AD.
§ 1º É vedada a inclusão no, Plano de 

Referência de Serviço, de cláusula que in-
clua tempo de utilização cuja remuneração 
não obedeça ao disposto no inciso III e es-
teja incluída nos valores fi xos devidos pelo 
Usuário.

§ 2º O Valor de Comunicação para as 
chamadas destinadas a Usuários, do SMP ou 
do SMC, associados à área geográfi ca interna 
à Área de Registro de origem da chamada, 
será fi xado livremente pela prestadora.

§ 3º Os valores mencionados no inciso 
IV podem variar dentro de uma mesma Área 
de Prestação através da concessão de descon-
tos de forma não discriminatória.

§ 4º Caso haja chamadas sucessivas com 
duração superior a 3 (três) segundos e infe-
rior a 30 (trinta) segundos, efetuadas entre 
o mesmo Código de Acesso de origem e de 
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destino, e o tempo compreendido entre o fi -
nal de uma chamada e o início da chamada 
seguinte for inferior ou igual a 120 (cento e 
vinte) segundos, os tempos das chamadas de-
vem ser somados, considerando-se, para apli-
cação do disposto no inciso III, o somatório 
do tempo das chamadas como sendo uma 
única ligação. (Revogado pela Resolução nº 
604, de 27 de novembro de 2012)

 Seção III
Dos Planos Pré-Pagos Alternativos 

de Serviço

 Art. 66. A Autorizada pode estabelecer 
Planos Pré-Pagos Alternativos de Serviço 
com estrutura, critérios e valores diferentes 
do Plano de Referência de Serviço, que de-
vem se constituir em opção aos seus Usuários 
ou pretendentes Usuários, vedada a discrimi-
nação de tratamento.

Parágrafo único. É facultado à prestado-
ra, a qualquer tempo, deixar de comercializar 
Plano Pré-Pago Alternativo de Serviço, de-
vendo observar, quanto aos contratos vigen-
tes, as limitações previstas no inciso IX do 
art. 25 e no § 3º do art. 27.

 Capítulo IV
Dos Planos Alternativos de Serviço para 

Atendimento Específi co

 Art. 67. A Prestadora deve disponibilizar 
Plano Alternativo de Serviço, tanto Pós-pago 
quanto Pré-pago, para atendimento específi -
co de pessoas portadoras de defi ciência audi-
tiva e da fala.

Parágrafo único. O plano previsto no 
caput deve garantir ao Usuário o acesso ao 
SMP a preços razoáveis.

 Capítulo V
Da Contestação de Débitos

 Art. 68. O Usuário pode questionar os 
débitos contra ele lançados mediante contes-
tação dirigida à prestadora.

§ 1º A contestação de débitos pode ser 
apresentada pessoalmente pelo Usuário, ou 

por seu representante legal, na forma escri-
ta ou verbal, podendo valer-se de qualquer 
meio de comunicação à distância.

§ 2º A contestação feita pelo Usuário 
deve receber o tratamento previsto no § 3º 
do art. 15.

§ 3º A prestadora deve responder os 
questionamentos previstos neste artigo no 
prazo de até 30 (trinta) dias contados da 
contestação.

§ 4º A resposta às contestações de débito 
será feita obrigatoriamente por escrito, a me-
nos que o Usuário opte expressamente por 
outro meio.

 Art. 69. Nos Planos Pós-Pagos de Ser-
viço a contestação dos débitos deve ser 
efetuada no prazo de até 90 (noventa) dias 
contado da data de vencimento da conta 
impugnada.

§ 1º Formulada a contestação do dé-
bito, fi ca suspensa a fl uência dos prazos 
previstos nos incisos I a III do art. 51 até 
que o Usuário seja notifi cado da decisão da 
prestadora.

§ 2º Havendo contestação de apenas par-
te do débito, a suspensão dos prazos prevista 
no parágrafo anterior só ocorre se o Usuário 
efetuar o pagamento da parte incontroversa.

 Art. 70. Nos Planos Pré-Pago de Serviço, 
a contestação dos débitos, deve ser efetuada 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
data do recebimento do relatório detalhado 
de serviços, previsto no art. 7º.

 Art. 71. A devolução de valores cobrados 
indevidamente deve ocorrer em até 30 dias 
após a contestação da cobrança indevida:

I - para Plano Pós-pago de Serviço, na 
próxima fatura ou por outro meio escolhido 
pelo Usuário;

II - para Plano Pré-pago de Serviço, por 
meio de créditos com validade mínima de 30 
dias ou por outro meio escolhido pelo Usuá-
rio.

Parágrafo único. Sem prejuízo do dis-
posto no art. 9º, os valores cobrados inde-
vidamente devem ser devolvidos em valor 
igual ao dobro do que foi pago em excesso, 
acrescidos de correção monetária e juros le-
gais.
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 TÍTULO IV
DAS REDES DE 

TELECOMUNICAÇÕES

 Capítulo I
Das Disposições Gerais

 Art. 72. A Implantação e funcionamento 
de Redes de Telecomunicações destinadas a 
dar suporte à prestação do SMP devem ob-
servar o disposto no Regulamento dos Servi-
ços de Telecomunicações e no Regulamento 
Geral de Interconexão bem como o constan-
te deste Título.

 Art. 73. As redes de telecomunicações e 
plataformas associadas ao SMP devem fazer 
uso de tecnologias e sistemas cujas estrutu-
ras de sincronismo, sinalização, numeração, 
comutação e encaminhamento, entre outras, 
possam prover convergência com rede de 
STFC, observado o disposto na regulamen-
tação.

 
Capítulo II

Da Remuneração de Redes de 
Telecomunicações

 Art. 74. A remuneração pelo uso das re-
des deve ser pactuada entre as prestadoras, 
observado o disposto no art. 152 da LGT e 
na regulamentação.

Parágrafo único. A Anatel estabelecerá 
em norma específi ca critérios e condições 
para pactuação da remuneração pelo uso das 
redes do SMP.

 Capítulo III
Do Atendimento a Usuário Visitante

 Art. 75. É obrigatório que a rede da 
Prestadora de SMP possibilite o atendimen-
to de seus Usuários em todas as localidades 
atendidas por ela, em sua Área de Prestação, 
inclusive na condição de visitantes, respeita-
do o padrão de tecnologia utilizado na área 
visitada.

Parágrafo único. Planos Alternativos de 
Serviço podem estipular exceções ao disposto 
no caput.

 Art. 76. As prestadoras de SMP que pac-
tuarem acordos de atendimento a Usuários 
Visitantes de outras Áreas de Prestação são 
obrigadas a estender as condições da avença 
de forma equivalente às demais prestadoras 
interessadas, respeitado o padrão de tecnolo-
gia utilizado pela prestadora que atender o 
Usuário Visitante.

§ 1º A obrigatoriedade não se aplica à 
área geográfi ca comum às Áreas de Prestação 
de serviço entre as prestadoras envolvidas.

§ 2º Os acordos previstos no caput, bem 
como suas alterações, devem ser encaminha-
dos à Anatel, no prazo de até 15 (quinze) dias 
contado de sua formalização, para arquiva-
mento na Biblioteca onde permanecerão à 
disposição para consulta do público em geral.

 TÍTULO V
DAS CARACTERÍSTICAS 
OPERACIONAIS DO SMP

 Capítulo I
Das Disposições Gerais

 Art. 77. As prestadoras devem dispor de 
meios para identifi car a existência de fraudes 
na prestação do SMP, em especial aquelas 
consistentes na utilização de Estação Móvel 
sem a regular Ativação utilizando Código de 
Acesso associado a outra Estação Móvel.

Parágrafo Único. A prestadora deve parti-
cipar, juntamente com as demais prestadoras 
de serviços de telecomunicações de interes-
se coletivo, de um sistema de prevenção de 
fraudes, partilhando os custos e benefícios 
advindos dessa prevenção.

 Art. 78. Em nenhuma hipótese o Usuário 
será onerado em decorrência de fraudes na 
prestação do SMP, devendo o serviço ser res-
tabelecido nas mesmas condições pactuadas 
anteriormente.

§ 1º Não haverá cobrança de assinatura 
do Usuário de Plano Pós-Pago de Serviço 
pelo período em que o serviço foi interrom-
pido em decorrência de fraude.

§ 2º Não deverá contar o prazo de valida-
de dos créditos de Usuário de Plano Pré-Pago 
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de Serviço pelo período em que o serviço foi 
interrompido em decorrência de fraude.

§ 3º O Usuário não será obrigado a alte-
rar seu Código de Acesso, se não desejar, em 
virtude de fraude.

§ 4º Nos casos em que seja necessária a 
troca da Estação Móvel, o Usuário terá direi-
to de receber uma nova Estação Móvel, sem 
qualquer custo, de qualidade igual ou supe-
rior à Estação Móvel afetada.

 Art. 79. O SMP deve estar disponível 
a todos os Usuários de forma bidirecional, 
contínua e ininterruptamente, em todos os 
Planos de Serviço.

 Art. 80. Deve ser permitido ao Usuário 
do SMP que a Estação Móvel por ele utili-
zada receba e origine, automaticamente e em 
qualquer ponto da Área de Serviço da Pres-
tadora, chamadas de e para qualquer outro 
Usuário de serviço de telecomunicações de 
interesse coletivo.

§ 1º Ao Usuário do SMP deve ser permi-
tido o acesso a todos os serviços, inclusive os 
serviços especiais, oferecidos pelas prestado-
ras de serviço de telecomunicações de inte-
resse coletivo, sem qualquer tipo de discrimi-
nação ou restrição.

§ 2º A Prestadora de SMP deve assegurar 
acesso gratuito de seus Usuários aos serviços 
que são de acesso gratuito nos serviços de 
telecomunicações de interesse coletivo, res-
salvados aqueles cuja gratuidade constitua 
atributo de planos de serviço específi cos ou 
de conjunto específi co de Usuários.

 Art. 81. O Usuário deve ser informado 
sobre os aspectos relativos às programações 
incluídas nas facilidades dos Planos de Serviço 
e eventuais bloqueios na Estação Móvel ou na 
Central de Comutação e Controle, antes de 
qualquer ato que indique adesão ao plano.

§ 1º O Usuário deve, ainda, ser informa-
do sobre a faculdade de alteração da progra-
mação das facilidades e dos bloqueios.

§ 2º É vedada a cobrança de qualquer va-
lor quando do desbloqueio de Estação Mó-
vel.

 Art. 82. A Estação Móvel do Usuário do 
SMP deve indicar se o mesmo encontra-se 
em sua Área de Registro ou fora dela.

Parágrafo único. O disposto no caput 
deve ser defi nido em norma específi ca.

 Art. 83. A mudança de padrões de tec-
nologia promovida por prestadora não pode 
onerar o Usuário.

Parágrafo único Havendo incompatibili-
dade entre a Estação Móvel e os novos pa-
drões tecnológicos a prestadora deve provi-
denciar a substituição da Estação Móvel sem 
ônus para o Usuário.

 Art. 84. Às Áreas com Continuidade Ur-
bana, defi nidas conforme regulamentação, 
quando contiverem uma ou mais localidades 
situadas em Áreas de Registro distintas, de-
vem ser aplicadas as mesmas regras e condi-
ções de prestação de serviço aplicáveis a uma 
Área de Registro, inclusive quanto à interco-
nexão de redes.

• V. art. 118 deste Regulamento.
§ 1º Excetuam-se como obrigatoriedade 

do disposto no caput as regras de marcação 
de chamadas entre localidades de uma mes-
ma Área com Continuidade.

§ 2º A aplicação das regras e condições 
previstas no caput não afasta a aplicação do 
disposto nos arts. 75 e 76 deste regulamento, 
relativos ao atendimento de Usuário Visitante.

 Capítulo II
Da Seleção de prestadora

 Art. 85. O Usuário do SMP, no exercício 
do seu direito de escolha, deve selecionar a 
prestadora de STFC de sua preferência para 
encaminhamento de chamadas de Longa 
Distância a cada chamada por ele originada.

§ 1º Considera-se de Longa Distância, 
quando originada no SMP, a chamada des-
tinada a Código de Acesso associado à área 
geográfi ca externa à Área de Registro de ori-
gem da chamada.

§ 2º A originação de chamadas por Usuá-
rio do SMP deve obedecer a procedimento 
de marcação estabelecido no Regulamento 
de Numeração do SMP.

 Art. 86. O valor devido pelo Usuário nas 
chamadas em que houver seleção de presta-
dora deve ser fi xado pela prestadora de STFC 
de Longa Distância, cabendo a ela a recei-
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ta correspondente. O disposto neste artigo 
não exclui o direito da Prestadora de SMP 
ao recebimento da remuneração devida pelo 
uso de sua rede, bem como do Adicional por 
Chamada AD, nas hipóteses e na forma pre-
vistas na regulamentação.

 Art. 87. A chamada dirigida a Usuário 
Visitante será tratada como composta por 2 
(duas) chamadas distintas.

§ 1º A primeira chamada tem origem no 
usuário chamador e destino na Área de Re-
gistro do Usuário, cabendo seu pagamento 
ao chamador.

§ 2º A segunda chamada é considerada 
uma chamada SMP e tem origem na Área de 
Registro do Usuário e destino no local em 
que este se encontra, cabendo seu pagamento 
ao Usuário Visitante.

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo às 
chamadas reencaminhadas para outro Có-
digo de Acesso a pedido do Usuário, sendo 
que nesta hipótese a segunda chamada tem 
origem na Área de Registro do Usuário e 
destino no Código de Acesso para o qual foi 
reencaminhada a chamada.

 Art. 88. A prestadora de SMP tem o di-
reito de selecionar previamente as prestado-
ras que encaminharão as chamadas de longa 
distância originadas por Usuário Visitante 
Internacional.

 
Capítulo III

Do Sigilo

 Art. 89. A prestadora é responsável pela 
inviolabilidade do sigilo das comunicações 
em toda a sua rede, bem como pela confi -
dencialidade dos dados e informações, em-
pregando meios e tecnologia que assegurem 
este direito dos Usuários.

Parágrafo único. As prestadoras devem 
utilizar todos os recursos tecnológicos para 
assegurar a inviolabilidade do sigilo das co-
municações nos enlaces radioelétricos entre a 
Estação Rádio Base e a Estação Móvel.

 Art. 90. A prestadora deve tornar disponí-
veis os recursos tecnológicos e facilidades ne-
cessários à suspensão de sigilo de telecomuni-
cações determinada por autoridade judiciária 

ou legalmente investida desses poderes, e deve 
manter controle permanente de todos os ca-
sos, acompanhando a efetivação dessas deter-
minações, e zelando para que elas sejam cum-
pridas, dentro dos estritos limites autorizados.

§ 1º Os equipamentos e programas ne-
cessários à suspensão do sigilo devem inte-
grar a plataforma da Prestadora de SMP, que 
deve arcar com os respectivos custos.

§ 2º Os custos operacionais relacionados 
à cada suspensão de sigilo poderão ter caráter 
oneroso.

§ 3º A Anatel deve estabelecer as condi-
ções técnicas específi cas para disponibilida-
de e uso dos recursos tecnológicos e demais 
facilidades referidas neste artigo, observadas 
as disposições constitucionais e legais que re-
gem a matéria.

 Art. 91. Não constitui quebra de sigilo 
a identifi cação, pelo Usuário chamado, do 
Usuário originador da chamada, quando este 
não opuser restrição à sua identifi cação.

§ 1º A restrição prevista no caput não 
atinge as ligações destinadas aos Serviços Pú-
blicos de Emergência, aos quais deve ser sem-
pre permitida a identifi cação do Código de 
Acesso do Usuário originador da chamada.

§ 2º A prestadora poderá oferecer ao 
Usuário a facilidade de bloqueio das chama-
das a ele dirigidas que não trouxerem a iden-
tifi cação do Código de Acesso chamador.

 Capítulo IV
Do Atendimento aos Usuários

 Art. 92. A prestadora deve tornar dispo-
nível ao Usuário o acesso telefônico gratui-
to ao Centro de Atendimento, bem como 
informar os endereços dos Setores de Rela-
cionamento e de Atendimento e/ou Venda. 
(Redação dada pela Resolução nº 575, de 28 
de outubro de 2011)

§ 1º O acesso ao Centro de Atendimen-
to deve oferecer grau de serviço compatível 
com o que determina o RGQ-SMP. (Reda-
ção dada pela Resolução nº 575, de 28 de 
outubro de 2011)

§ 2º A gratuidade prevista no caput in-
clui as chamadas originadas de estações fi xas 
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ou móveis de qualquer localidade dentro do 
território nacional.

§ 3º As informações referentes aos en-
dereços dos Setores de Relacionamento e os 
Códigos de Acesso dos Centros de Atendi-
mento devem ser disponibilizadas no Con-
trato de Prestação do SMP, conforme o art. 
21, e na página da prestadora na Internet. 
(Redação dada pela Resolução nº 575, de 28 
de outubro de 2011)

 Art. 93. O Centro de Atendimento deve 
estar adaptado de forma a permitir o acesso 
gratuito de Usuários portadores de defi ciên-
cia auditiva e da fala.

 Art. 94. O Usuário deve encaminhar suas 
reclamações e comunicar defeitos diretamen-
te à prestadora, a quem cabe providenciar o 
atendimento e a correção do problema nos 
prazos estabelecidos no RGQ-SMP. (Reda-
ção dada pela Resolução nº 575, de 28 de 
outubro de 2011)

 Art. 95. A comunicação destinada à 
Central de Intermediação prevista no De-
creto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 
deve obedecer aos mesmos critérios e me-
tas de completamento e disponibilidade 
estabelecidos para o Centro de Atendimen-
to no Art. 6º do PGMQ-SMP. (Revogado 
pela Resolução nº 509, de 14 de agosto de 
2008)

• V. art. 118 deste Regulamento.
• V. Resolução nº 509, de 14 de agosto 

de 2008, que aprova o Regulamento 
da Central de Intermediação de Co-
municação telefônica a ser utilizada 
por pessoas com defi ciência auditiva 
ou da fala - CIC.

 Art. 96. A prestadora deve disponibilizar 
ao menos um Setor de Relacionamento por 
microrregião atendida em sua Área de Presta-
ção, conforme disposto a seguir:

I - em até 18 (dezoito) meses da entrada 
em vigor deste Regulamento, para micror-
regiões com população igual ou superior a 
200.000 habitantes;

II - em até 42 (quarenta e dois) meses da 
entrada em vigor deste Regulamento, para 
microrregiões com população igual ou supe-
rior a 100.000 habitantes.

§ 1º Deve ser previsto um Setor de Rela-
cionamento adicional a cada 400.000 habi-
tantes, por microrregião.

§ 2º Todos os Setores de Relacionamen-
to, bem como os Setores de Atendimento e/
ou Venda próprios, devem atender aos requi-
sitos de qualidade defi nidos pelo RGQ-SMP. 
(Redação dada pela Resolução nº 575, de 28 
de outubro de 2011)

§ 3º O Setor de Atendimento e/ou Ven-
da pertencente à própria prestadora tem as 
mesmas obrigações de um Setor de Relacio-
namento. (Redação dada pela Resolução nº 
575, de 28 de outubro de 2011)

§ 4º O Setor de Atendimento e/ou Venda 
de terceiros que efetue Ativação de Estação 
Móvel, deve encaminhar à prestadora pedi-
dos de rescisão do Contrato de Prestação do 
SMP apresentados por Usuários, fornecendo 
comprovante de recebimento. (Redação dada 
pela Resolução nº 575, de 28 de outubro de 
2011)

§ 5º A desativação da Estação Móvel do 
Usuário, decorrente da rescisão do Contrato 
de Prestação do SMP a pedido do Usuário, 
quando solicitada junto a Setor de Atendi-
mento e/ou Venda de terceiros, deve ser efe-
tivada pela prestadora, em até 72 (setenta 
e duas) horas, e enviada à Estação Móvel a 
mensagem de texto, a que se refere o § 6º do 
art. 15, em até 60 (sessenta) horas, a partir da 
solicitação, sem ônus para o Usuário, não se 
aplicando os prazos estabelecidos no § 10 do 
art. 15 e no § 1º do art. 23. (Redação dada 
pela Resolução nº 575, de 28 de outubro de 
2011)

 Capítulo V
Da Instalação e Licenciamento das Estações

 Art. 97. A instalação das estações de tele-
comunicações do SMP deve observar o dis-
posto na regulamentação, em especial no Re-
gulamento de Serviços de Telecomunicações.

 Art. 98. Antes de dar início à instalação 
do sistema, a prestadora deve apresentar à 
Anatel com pelo menos 30 (trinta) dias de 
antecedência, resumo do projeto de instala-
ção, em formulários padronizados, devida-
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mente preenchidos e assinados por profi ssio-
nal habilitado, acompanhado de Anotação 
de Responsabilidade Técnica - ART e de 
qualquer outro documento exigido em nor-
ma complementar.

Parágrafo único. Para Estação Rádio Base 
sujeita à coordenação de freqüências, deve ser 
apresentado à Anatel por ocasião do cumpri-
mento do previsto no caput, o detalhamento 
do projeto técnico, contendo o respectivo 
mapa de cobertura e a metodologia utilizada 
nos cálculos.

 Art. 99. Antes do início das alterações 
e expansões, a prestadora deve apresentar 
à Anatel resumo dos projetos referentes às 
alterações e expansões de seu sistema de te-
lecomunicações, em formulários padroniza-
dos, devidamente preenchidos e assinados 
por profi ssional habilitado, acompanhado de 
ART e de outros documentos eventualmente 
exigidos em normas complementares.

Parágrafo único. Para Estações Rádio 
Base ou Repetidoras do SMP não sujeitas à 
coordenação de freqüências, é dispensada a 
apresentação de resumo de projetos referen-
tes às alterações das seguintes características: 
ângulo de elevação/radiação em até mais ou 
menos 30º, azimute de radiação em até mais 
ou menos 30º e altura da antena em relação 
ao solo em até mais ou menos 30%.

 Art. 100. No decorrer do prazo para a 
instalação do sistema e com a fi nalidade de 
testar os equipamentos, a prestadora pode 
operá-lo em caráter experimental, pelo pe-
ríodo de 30 (trinta) dias, desde que solicite 
à Anatel, com antecedência de 5 (cinco) dias 
úteis do início dos testes, licença provisória 
para funcionamento de estação, sendo veda-
da a operação comercial neste período.

 Art. 101. As desativações de Estações Rá-
dio Base devem ser informadas à Anatel, por 
intermédio de formulário padronizado, até 
30 (trinta) dias após a desativação.

 Art. 102. A prestadora deve licenciar to-
das as estações de telecomunicações envolvi-
das na prestação do SMP.

§ 1º A prestadora deve informar à Anatel 
o número de Estações Móveis por ela habili-
tadas para os fi ns indicados no caput.

§ 2º A Estação Rádio Base do SMP so-
mente pode iniciar o funcionamento comer-
cial após licenciamento específi co.

§ 3º A Repetidora do SMP deve obede-
cer aos mesmos procedimentos estabelecidos 
para as Estações Rádio Base.

§ 4º O Reforçador de Sinais do SMP 
deve ser caracterizado como equipamento 
acessório da Estação Rádio Base não sendo 
objeto de Licença de Funcionamento.

• V. a Lista de Requisitos Técnicos para 
Produtos de Telecomunicações Ca-
tegoria I, de 23/07/2012, produto 
“Reforçador de Sinais Interno”, que 
defi niu a potência máxima de trans-
missão 2 Watts para a certifi cação 
deste produto.

§ 5º Para fi ns de licenciamento, o con-
junto de equipamentos, dispositivos e de-
mais meios, seus acessórios e periféricos, 
instalados em um mesmo local, destinados 
à prestação do SMP, quando operados por 
uma mesma Prestadora, nas subfaixas de ra-
diofreqüências defi nidas na regulamentação 
do SMP, são considerados como componen-
tes de uma mesma Estação Rádio Base.

 Art. 103. A prestadora é responsável por 
observar as condições de funcionamento das 
Estações Móveis e Estações Rádio Base das 
quais seja titular, conforme regulamentação 
pertinente.

§ 1º A Prestadora de SMP é a única res-
ponsável perante a Anatel pelos pagamentos 
de taxas devidas em razão da Ativação de Es-
tações Móveis.

§ 2º Ao requerimento de emissão da 
Licença de Funcionamento de Estação, a 
prestadora deve anexar declaração, fi rmada 
por profi ssional habilitado, de que a estação 
não submeterá a população a campos eletro-
magnéticos na faixa de radiofreqüência de 
valores superiores aos limites adotados pela 
Anatel.

§ 3º A infra-estrutura utilizada pela pres-
tadora na prestação do SMP deve observar as 
normas técnicas e as leis municipais e esta-
duais relativas à construção civil e à instala-
ção de cabos e equipamentos em logradouros 
públicos.
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 Art. 104. A prestadora deve coordenar as 
freqüências que irá utilizar em suas Estações 
Rádio Base, com as entidades que possuam 
estações cujos equipamentos possam afetar 
ou serem afetados pelas Estações Rádio Base, 
proporcionando interferência ou restrição à 
capacidade do sistema.

§ 1º O procedimento de coordenação 
aplica-se, igualmente, às Estações Rádio Base 
em operação que pretendam alterar as fre-
qüências, a confi guração de equipamentos 
que possam ocasionar interferência poten-
cial, ou seu local de instalação.

§ 2º Em regiões situadas nos limites geo-
gráfi cos de Áreas de Registro ou de Áreas de 
Prestação a prestadora deve, além dos proce-
dimentos estabelecidos em regulamentação 
específi ca:

I - adotar procedimentos para minimizar 
a penetração do sinal radioelétrico em Área 
de Registro adjacente, evitando que a Área de 
Cobertura de cada Estação Rádio Base de sua 
Área de Registro se sobreponha à cobertura 
de Área de Registro vizinha;

II - evitar qualquer interferência prejudi-
cial e, caso exista, saná-la imediatamente;

III - dar prioridade à implantação de 
ERBs setorizadas em detrimento de ERB 
com sistemas irradiantes omnidirecionais, a 
fi m de minimizar situações de interferência e 
facilitar o controle, quando de sua existência;

IV - realizar estudos de engenharia acom-
panhados de predições de cobertura e/ou me-
dições em campo para orientação de seleção 
de equipamento de transmissão, incluindo os 
sistemas irradiantes, de forma a restringir, ao 
máximo possível, as Áreas de Cobertura aos 
limites de sua Área de Registro;

V - viabilizar a participação, em estu-
dos de engenharia e medições ou ajustes 
posteriores em campo, das Prestadoras in-
teressadas e, sempre que possível, a de seus 
fornecedores de infra-estrutura, ressalvado o 
direito de preservação de informações con-
fi denciais;

VI - disponibilizar, quando solicitado, 
aos outros interessados os mapas utilizados 
no planejamento das estações, tais como 
mapas topográfi cos e morfológicos geo-refe-

renciados em escalas adequadas, obtidos de 
ferramentas computacionais de predição e 
análise, a fi m de facilitar o processo de coor-
denação;

VII - cumprir integralmente as condições 
acordadas entre as prestadoras para o com-
partilhamento das radiofreqüências durante 
o processo de coordenação e iniciar um novo 
processo de coordenação quando necessária 
alteração de qualquer uma das condições;

VIII - envidar todos os esforços, facilitan-
do o planejamento e buscando uma rápida 
solução dos casos de coordenação, compar-
tilhamento de espectro e solucionando inter-
ferências.

 Capítulo VI
Do Código de Acesso

 Art. 105. O Código de Acesso da Estação 
Móvel do Usuário expressa a sua identifi ca-
ção na prestação do serviço.

§ 1º A prestadora, exceto por inviabi-
lidade técnica, deve atender ao pedido do 
Usuário de substituição do seu Código de 
Acesso, sendo-lhe facultada a cobrança pela 
alteração.

§ 2º O novo Código de Acesso do Usuá-
rio deve possuir, pelo menos, os mesmos 
serviços associados ao Código de Acesso an-
terior, ressalvada a hipótese de alteração de 
Plano de Serviço.

§ 3º A prestadora deve manter cadastro 
em que conste se a divulgação do Código de 
Acesso é autorizada pelo Usuário.

 Art. 106. A prestadora não pode alte-
rar unilateralmente o Código de Acesso do 
Usuário sem que seja dada ampla e prévia 
publicidade da alteração, sem ônus para o 
Usuário.

§ 1º A alteração do Código de Acesso do 
Usuário, por iniciativa da prestadora, não 
pode exceder a uma por triênio, salvo casos 
especiais, devidamente justifi cados perante a 
Anatel.

§ 2º A prestadora deve comunicar ao 
Usuário a alteração do seu Código de Acesso, 
com antecedência mínima de 90 (noventa) 
dias de sua efetivação.
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 Art. 107. Em caso de alteração do Códi-
go de Acesso, a prestadora deverá observar o 
disposto no inciso XXI do art. 6º, salvo soli-
citação em contrário pelo Usuário.

 Art. 108. A prestadora deve assegurar o 
direito do Usuário, de forma onerosa, à por-
tabilidade de Código de Acesso, no prazo e 
condições defi nidos na regulamentação.

 Art. 109. Os prefi xos designados aos có-
digos de acesso dos Usuários do SMP devem 
ser cadastrados em banco de dados mantido 
pela Anatel, por Área de Registro.

 

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 110. Em caso de divergências ou 
confl itos de regulamentação, as disposições 
relativas aos conceitos e características do ser-
viço e os direitos dos Usuários se sobrepõem 
às de caráter procedimental ou operacional, 
inclusive quanto aos Planos de Serviço e mo-
dalidades de pagamento.

 Art. 111. O processo de expedição de au-
torização para exploração do SMP obedece 
ao disposto no Plano Geral de Autorizações 
do SMP - PGA-SMP, bem como no Regula-
mento de Licitação para Concessão, Permis-
são e Autorização de Serviço de Telecomuni-
cações e de Uso de Radiofreqüência.

 Art. 112. A Anatel editará, entre outros, 
em complementação a este Regulamento, os 
seguintes instrumentos normativos aplicáveis 
ao SMP:

I - norma que disponha sobre as obri-
gações das prestadoras do SMP quanto às 
informações que devem ser encaminhadas à 
Anatel;

II - norma que disponha sobre a remune-
ração pelo uso das redes do SMP;

III - norma que disponha sobre os crité-
rios para fi xação de valor nas chamadas en-
tre o STFC e o SMP, bem como de longa 
distância nacional originadas ou terminadas 
no SMP;

IV - o Plano Geral de Metas de Qualida-
de do SMP;

V - o Plano Geral de Autorizações do SMP;

VI - regulamento dispondo sobre nume-
ração no âmbito do SMP;

VII - regulamento dispondo sobre os cri-
térios de identifi cação de elementos de siste-
mas móveis;

VIII - regulamento dispondo sobre as 
condições de uso de radiofreqüências nas fai-
xas destinadas ao SMP.

 Art. 113. Aplicam-se à prestadora as san-
ções previstas na regulamentação vigente por 
ocasião de infração e, na sua ausência, aque-
las previstas no Termo de Autorização.

 Art. 114. O procedimento de adaptação 
dos instrumentos de concessão e autorização, 
previsto no art. 214, V e VI da LGT, obedece 
ao disposto na norma específi ca editada para 
tal fi m.

 TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

 Art. 115. Enquanto não for editado o 
plano previsto no art. 10, inciso XV, deve 
ser observado o disposto no Plano de Contas 
Padrão para os Serviços Públicos de Teleco-
municações aprovado pela Portaria nº 71, de 
26 de fevereiro de 1985 do Ministério das 
Comunicações e subseqüentes alterações.

 Art. 116. Até a emissão de regulamenta-
ção específi ca as prestadoras do SMP devem 
oferecer aos Usuários, na forma prevista no 
art. 19 deste Regulamento, acesso destinado 
aos seguintes serviços públicos de emergên-
cia.

I - policia militar e civil;
II - corpo de bombeiros;
III - serviço público de remoção de doen-

tes (ambulância);
IV - serviço público de resgate a vítimas 

de sinistros;
V - defesa civil.
 Art. 117. O oferecimento de chamadas 

a cobrar terminadas no SMP para os Pla-
nos Pré-Pagos de Serviço, para os casos de 
chamadas originadas e terminadas em uma 
determinada Área de Registro, deverá ser im-
plementado pela prestadora de SMP até 31 
de março de 2004.
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Parágrafo único. O oferecimento de cha-
madas a cobrar terminadas no SMP para os 
Planos Pré-Pagos de Serviço, para todos os 
casos de chamadas, deverá ser implementado 
pela prestadora de SMP até 30 de junho de 
2004.

 Art. 118. Serão exigíveis no prazo de 4 
(quatro) meses, contados a partir da entra-
da em vigor deste Regulamento, as disposi-
ções contidas em seu art. 84. (Redação dada 
pela Resolução nº 491, de 12 de fevereiro de 
2008)

 Art. 119. Serão exigíveis no prazo de 6 
(seis) meses, contados a partir da entrada em 
vigor de regulamentação específi ca sobre as 
centrais de intermediação de comunicação 
telefônica, a serem utilizadas por pessoas por-
tadoras de defi ciência auditiva e de fala, as 
disposições contidas no inciso XVIII do art. 
10 e no art. 95, ambos deste Regulamento. 
(Incluído pela Resolução nº 491, de 12 de 
fevereiro de 2008)

 

3.3.2. Regulamento Geral de 
Qualidade do SMP

RESOLUÇÃO Nº 575, DE 28 DE 
OUTUBRO DE 2011*

Aprova o Regulamento de Gestão da 
Qualidade da Prestação do Serviço Móvel 
Pessoal – RGQ-SMP e altera o Regulamento 
do Serviço Móvel Pessoal – SMP, aprovado 
pela Resolução nº 477, de 7 de agosto de 
2007, e alterado pelas Resoluções nº 491, de 
12 de fevereiro de 2008, nº 509, de 14 de 
agosto de 2008, nº 564, de 20 de abril de 
2011 e nº 567, de 24 de maio de 2011.

O CONSELHO DIRETOR DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECO-
MUNICAÇÕES, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 

* Disponível em: http://legislacao.anatel.gov.br/
resolucoes/26-2011/68-resolucao-575. Acesso em 
06/02/2013.

9.472, de 16 de julho de 1997, e art. 35 do 
Regulamento da Agência Nacional de Tele-
comunicações, aprovado pelo Decreto nº 
2.338, de 7 de outubro de 1997;

CONSIDERANDO o disposto no art. 
6º da Lei nº 9.472 - Lei Geral de Telecomu-
nicações - LGT, de 16 de julho de 1997, que 
estabelece que os serviços de telecomunica-
ções são organizados com base no princípio 
da livre, ampla e justa competição entre to-
das as prestadoras, devendo o Poder Públi-
co atuar para propiciá-la, bem como para 
corrigir os efeitos da competição imperfeita 
e reprimir as infrações da ordem econômica;

CONSIDERANDO o disposto no art. 
19 da LGT, que atribui à Agência a compe-
tência de adotar as medidas necessárias para 
o atendimento do interesse público e para o 
desenvolvimento das telecomunicações bra-
sileiras e, especialmente, exercer o poder nor-
mativo relativamente às telecomunicações;

CONSIDERANDO o disposto no art. 
127 da LGT, segundo o qual a disciplina da 
exploração dos serviços no regime privado 
tem por objetivo viabilizar o cumprimento 
das leis, em especial das relativas às telecomu-
nicações, à ordem econômica e aos direitos 
dos consumidores;

CONSIDERANDO as contribuições re-
cebidas em decorrência da Consulta Pública 
nº 27, de 12 de julho de 2010, publicada no 
Diário Ofi cial da União de 13 de julho de 
2010;

CONSIDERANDO deliberação tomada 
em sua Reunião nº 627, de 27 de outubro 
de 2011;

CONSIDERANDO o constante nos au-
tos do processo nº 53500.016120/2008,

RESOLVE:

 Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo I a 
esta Resolução, o Regulamento de Gestão da 
Qualidade da Prestação do Serviço Móvel 
Pessoal – RGQ-SMP.

 Art. 2º Aprovar, na forma do Anexo II a 
esta Resolução, alteração no Regulamento do 
Serviço Móvel Pessoal – SMP, aprovado pela 
Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007 
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(publicado no Diário Ofi cial da União – 
D.O.U. de 13 de agosto de 2007 e retifi cado 
no D.O.U. de 23 de novembro de 2007), e 
alterado pelas Resoluções nº 491, de 12 de fe-
vereiro de 2008 (publicada no D.O.U. de 14 
de fevereiro de 2008), nº 509, de 14 de agosto 
de 2008 (publicada no D.O.U. de 18 de agos-
to de 2008), nº 564, de 20 de abril de 2011 
(publicada no D.O.U. de 26 de abril de 2011) 
e nº 567, de 24 de maio de 2011 (publicada 
no D.O.U. de 25 de maio de 2011).

 Art. 3º O Anexo I a esta Resolução entra 
em vigor a partir da data de publicação desta 
Resolução no D.O.U.

Parágrafo único. Revogar, após 180 (cen-
to e oitenta) dias a contar da data prevista no 
caput, a Resolução nº 317, de 27 de setem-
bro de 2002 (publicada no D.O.U. de 1º de 
outubro de 2002), e a Resolução nº 335, de 
17 de abril de 2003 (publicada no D.O.U. 
de 23 de abril de 2003).

 Art. 4º O Anexo II a esta Resolução entra 
em vigor após 180 (cento e oitenta) dias a 
contar da data de publicação desta Resolução 
no D.O.U.

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

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho

 
 ANEXO I À RESOLUÇÃO Nº 575, DE 

28 DE OUTUBRO DE 2011

REGULAMENTO DE GESTÃO DA 
QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – RGQ-
SMP

Capítulo I
Da Abrangência e Objetivo

 
Art. 1º Este Regulamento estabelece as 

metas de qualidade, critérios de avaliação, 
de obtenção de dados e acompanhamento da 
qualidade das Prestadoras do Serviço Móvel 
Pessoal - SMP.

§ 1º Todos os custos relacionados com o 
cumprimento das obrigações previstas neste 

Regulamento serão suportados exclusiva-
mente pelas prestadoras.

§ 2º A Agência Nacional de Telecomuni-
cações – ANATEL, em face dos avanços tec-
nológicos e do crescimento das necessidades 
de serviços por parte da sociedade, pode re-
ver, a qualquer tempo, as metas de qualidade 
do serviço, observado o disposto na regula-
mentação vigente e nos respectivos Termos 
de Autorização.

§ 3º As metas de qualidade descritas 
neste Regulamento estão estabelecidas sob 
o ponto de vista da rede e do usuário e de-
vem ser igualmente cumpridas por todas as 
Prestadoras do SMP que não se enquadra-
rem na defi nição de Prestadora de Pequeno 
Porte, conforme defi nido neste Regula-
mento.

§ 4º Somente devem ser considerados 
para cálculo dos indicadores os dados refe-
rentes às localidades com mais de 180 (cento 
e oitenta) dias de operação comercial.

§ 5º As Prestadoras do SMP devem cer-
tifi car seus métodos de coleta, consolidação 
e envio dos indicadores de qualidade do 
SMP, previstos neste Regulamento, junto a 
um Organismo de Certifi cação Credenciado 
(OCC).

 Art. 2º O conjunto de informações e de 
dados deste Regulamento tem por objetivo 
possibilitar à Anatel a gestão da qualidade de 
cada Prestadora do SMP.

Parágrafo único. Este Regulamento 
abrange todas as conexões realizadas no âm-
bito da rede do SMP, assim como todas as 
conexões entre esta rede e redes de suporte a 
outros serviços de telecomunicações.

Capítulo II
Das Defi nições

 Art. 3º Para efeito deste Regulamento são 
adotadas as seguintes defi nições:

I - Acesso em Operação: código de Aces-
so ativado na Estação Móvel;

II - Calendário Anual: calendário com 
a defi nição e/ou sistemática de determina-
ção dos dias ou períodos segundo o qual as 
Prestadoras do SMP devem coletar os dados 
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referentes aos indicadores de qualidade, a ser 
divulgado pela Anatel;

III - Central de Comutação e Controle 
- CCC: conjunto de equipamentos destina-
do a controlar a rede do SMP bem como a 
interconectar esta rede a qualquer rede de 
telecomunicações;

IV - Chamada: conexão do SMP utili-
zada para comunicação por voz em que há 
alocação de canal de voz;

V - Chamada Estabelecida: chamada ori-
ginada, em que foi efetuada a ligação entre a 
Estação Móvel e outra estação de telecomu-
nicações;

VI - Chamada Completada: chamada 
estabelecida, em que houve atendimento e 
comunicação;

VII - Código Nacional: elemento do Pla-
no de Numeração que identifi ca uma área 
geográfi ca específi ca do território nacional;

VIII -  Conexão de Dados: qualquer co-
nexão do SMP que não se confunda com 
Chamada ou com Mensagem de Texto;

IX - Localidade: é todo lugar do território 
nacional onde exista aglomerado permanen-
te de habitantes, nos termos e critérios ado-
tados pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística – IBGE;

X - Mensagem de Texto: tipo de conexão 
do SMP entre Estações Móveis que permite 
o envio ou recebimento de mensagens alfa-
numéricas curtas;

XI - Organismo de Certifi cação Creden-
ciado (OCC): entidade credenciada junto ao 
Sistema Brasileiro de Certifi cação;

XII - Períodos de Maior Movimento - 
PMM: intervalos de tempo ao longo do dia, 
em que ocorrem os maiores interesses no esta-
belecimento de chamadas por parte dos usuá-
rios. Para efeito de aferição dos indicadores de 
qualidade, caso não haja disposição contrária 
quando da divulgação do Calendário Anual 
pela Anatel, os PMM são os seguintes:

a) período diurno das 10h00 às 13h00 
(PMM1);

b) período noturno das 18h00 às 21h00 
(PMM2).

XIII - Período de Maior Tráfego – PMT: 
intervalo de tempo ao longo do dia, em que 

ocorrem os maiores interesses no estabeleci-
mento de conexões de dados por parte dos 
usuários do SMP. Para efeito de aferição dos 
indicadores de qualidade, caso não haja dis-
posição contrária quando da divulgação do 
Calendário Anual pela Anatel, o PMT é o 
período das 10h00 às 22h00.

XIV - Plataforma de Mensagem: Sistema 
da prestadora responsável pelo gerenciamen-
to do envio e recebimento de Mensagens de 
Texto;

XV - Prestadora de Pequeno Porte: pres-
tadora de SMP com até cinquenta mil Aces-
sos em Operação;

XVI - Reclamação: queixa, protesto ou 
reivindicação apresentada pelo Usuário;

XVII - Reclamação Reaberta: ocorre 
quando o usuário ou a Agência reabre uma 
reclamação a qual considerou não ter sido 
respondida, não solucionada ou solucionada 
de forma inadequada;

XVIII - Setor de Relacionamento: esta-
belecimento, próprio ou disponibilizado por 
meio de contrato(s) com terceiro(s), que pos-
sibilita ao interessado ou Usuário o atendi-
mento presencial de pedidos de informação, 
esclarecimento, entrega, mediante protocolo, 
de reclamações e solicitações de serviço ou 
qualquer outra interação ligada ao serviço da 
prestadora;

XIX - Setor de Atendimento e/ou Venda: 
estabelecimento, próprio ou disponibilizado 
por meio de contrato(s) com terceiro(s), que 
possibilita ao interessado ou Usuário o aten-
dimento, seja presencial ou não, de algumas 
demandas relacionadas ao serviço da presta-
dora;

XX - Sistema de Autoatendimento (ou 
Unidade de Resposta Audível – URA): siste-
ma de atendimento automático que permite 
a interação direta com o usuário por meio de 
menus preestabelecidos, recebendo coman-
dos e enviando informações;

XXI - Usuário: pessoa natural ou jurídica 
que se utiliza do SMP, independentemente 
de contrato de prestação de serviço ou inscri-
ção junto à prestadora.

XXII - Ponto de Troca de Tráfego – PTT: 
solução de rede com o objetivo de viabilizar 
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a interligação direta entre redes de transpor-
te que utilizam diferentes políticas de rotea-
mento de tráfego;

XXIII - Taxa de Transmissão: capacidade 
de transmissão das Conexões de Dados, ex-
pressa em bits por segundo (bps);

XXIV - Taxa de Transmissão Instantânea: 
mediana dos valores de Taxa de Transmissão 
das amostras coletadas em cada medição;

XXV - Taxa de Transmissão Média: mé-
dia aritmética simples dos resultados das me-
dições de Taxa de Transmissão Instantânea.

Capítulo III
Das Disposições Preliminares

 Art. 4º O encaminhamento das chama-
das deve ser feito de maneira que o Usuário 
receba sinais facilmente identifi cáveis e com 
signifi cados nacionalmente padronizados, 
nos termos da regulamentação, que lhe per-
mita saber a situação da chamada.

 Art. 5º A Anatel dará publicidade aos 
resultados apresentados pelas Prestadoras de 
SMP quanto ao disposto neste Regulamento, 
por meio de sistema interativo disponível em 
seu sítio na Internet.

 Art. 6º Os dados referentes à quantida-
de de Acessos em Operação, separados por 
Código Nacional, serão obtidos diretamente 
do sistema eletrônico da Anatel destinado a 
realizar o controle da quantidade de Acessos 
do SMP, disponível na página da Agência na 
internet.

 Art. 7º Salvo disposição em contrário, to-
das as metas estabelecidas neste Regulamen-
to são exigíveis por Unidade Primária e por 
Unidade Secundária conforme defi nidas para 
cada indicador.

 Art. 8º Os valores dos dados primários 
coletados para o cálculo e consolidação dos 
indicadores devem ser enviados, mensalmen-
te, à Anatel, até o dia 10 (dez) do mês subse-
quente ao da coleta.

 Art. 9º Os dados primários coletados 
mensalmente para o cálculo do valor de cada 
indicador devem ser mantidos pelas Presta-
doras do SMP por um período mínimo de 
30 (trinta) meses.

 Art. 10. A Anatel poderá utilizar métodos 
alternativos aos previstos neste Regulamen-
to para coleta de dados dos Indicadores para 
comprovação do cumprimento das metas es-
tabelecidas neste Regulamento.

§ 1º  Caso o valor do indicador infor-
mado pela prestadora seja diferente daquele 
obtido pela Anatel por métodos alternativos, 
prevalecerá, sob todos os aspectos, aquele ob-
tido pela Anatel.

§ 2º  A coleta de dados realizada pela 
Anatel poderá ser realizada em datas distin-
tas das previstas no Calendário Anual e em 
horários distintos dos Períodos de Maior 
Movimento – PMM e do Período de Maior 
Tráfego - PMT.

 Art. 11. A prestadora deve manter à dis-
posição dos Usuários, para consulta, em to-
dos os Setores de Relacionamento, Setores de 
Atendimento e/ou Vendas, Centros de Aten-
dimento e no seu sítio na Internet, mapas de-
talhados indicando a sua área de cobertura, 
separadamente para cada tecnologia adotada 
pela prestadora.

 Art. 12. Para efeito da apuração do 
cumprimento das metas estabelecidas nes-
te Regulamento, a Anatel considerará casos 
enquadrados como situações imprevisíveis 
decorrentes de fatalidades causadas por fenô-
menos da natureza ou originárias de fatos de 
terceiros que podem ser enquadrados na tese 
de caso fortuito ou de força maior, desde que 
sejam devidamente comprovados e não este-
jam diretamente relacionados com a presta-
ção do serviço.

Capítulo IV
Dos Indicadores de Reação do Usuário
 
Art. 13. A relação entre o número to-

tal de reclamações recebidas na prestadora, 
em todos os seus canais de atendimento, e 
o número total de Acessos em Operação, no 
mês, não deve ser superior a 1% (um por 
cento).

§ 1º Esta meta é avaliada pelo indicador 
Taxa de Reclamações (SMP1).

§ 2º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:



| 461 |

I - Representação Matemática:

SMP1 =       x 100
A
B

Onde:
A - número total de reclamações, no mês, 

junto à Prestadora de SMP;
B - número total de Acessos em Opera-

ção na rede da prestadora no último dia do 
mês.

II - Método de Coleta:
a) contagem mensal de qualquer forma 

de reclamação recebida pela prestadora;
b) os meios de reclamação considerados 

para efeito deste indicador são:
1. Presencial;
2. Telefone;
3. Carta de qualquer tipo;
4. Fax;
5. Correio eletrônico; ou
6. Qualquer outro meio existente ou que 

venha a ser criado.
c) os dados relativos aos itens 1 a 6 da 

alínea “b” devem ser mantidos em registros 
independentes para fi ns de verifi cação por 
parte da Anatel.

III - Unidade Primária: área defi nida pelo 
Código Nacional contida na Área de Presta-
ção.

IV - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apresen-
tados contendo informações, mês a mês, por 
área defi nida pelo Código Nacional contida 
na Área de Prestação, do número total de re-
clamações, separadas da seguinte forma:

a) reclamações relativas a cobrança;
b) reclamações relativas a atendimento;
c) reclamações relativas a promoções;
d) reclamações relativas a cancelamento;
e) reclamações relativas a conexão, queda 

e taxa de transmissão das conexões de dados;
f ) outras reclamações;
§ 3º A Anatel poderá alterar, dentro do 

Calendário Anual, a forma de apresentação 
dos dados do inciso IV do § 2º deste artigo, 
caso sejam verifi cadas alterações nos princi-
pais motivos de reclamações encaminhadas à 
Anatel.

A rt. 14.  A relação entre o número to-
tal de reclamações recebidas na Anatel, em 
desfavor da prestadora, e o número total de 
reclamações recebidas em todos os canais 
de atendimento da prestadora, no mês, não 
deve ser superior a 2% (dois por cento).

§ 1º  Esta meta é avaliada pelo indicador 
Taxa de Reclamações na Anatel (SMP2).

§ 2º  Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SMP2 =        x 100
A
B

Onde:
A - número total de reclamações, no mês, 

junto à Anatel, em desfavor da Prestadora de 
SMP;

B - número total de reclamações, no mês, 
junto à Prestadora de SMP.

II - Método de Coleta:
a) contagem mensal de qualquer forma 

de reclamação recebida pela prestadora;
b) os meios de reclamação considerados 

para efeito deste indicador são:
1. Presencial;
2. Telefone;
3. Carta de qualquer tipo;
4. Fax;
5. Correio eletrônico; ou
6. Qualquer outro meio existente ou que 

venha a ser criado.
c) os dados relativos aos itens 1 a 6 da 

alínea “b” devem ser mantidos em registros 
independentes para fi ns de verifi cação por 
parte da Anatel.

III - Unidade Primária: área defi nida pelo 
Código Nacional contida na Área de Presta-
ção.

IV - Forma de Apresentação: os da-
dos relativos a este indicador devem ser 
apresentados contendo informações, mês 
a mês, por área defi nida pelo Código Na-
cional contida na Área de Prestação, do 
número total de reclamações, separadas da 
seguinte forma:

a) reclamações relativas a cobrança;
b) reclamações relativas a atendimento;
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c) reclamações relativas a promoções;
d) reclamações relativas a cancelamento;
e) reclamações relativas a conexão, que-

da e taxa de transmissão das conexões de 
dados;

f ) outras reclamações;
§ 3º  A Anatel poderá alterar, dentro do 

Calendário Anual, a forma de apresentação 
dos dados do inciso IV do § 2º deste artigo, 
caso sejam verifi cadas alterações nos princi-
pais motivos de reclamações encaminhadas à 
Anatel.

§ 4º  Os dados referentes ao numerador 
da fórmula do inciso I do § 2º deste artigo 
serão obtidos do sistema de Suporte do Aten-
dimento ao Usuário – FOCUS da Anatel ou 
outro que venha a substituí-lo.

§ 5º A critério da Anatel, os dados para 
o numerador da fórmula do inciso I do § 2º 
deste artigo poderão ser obtidos do Sistema 
Nacional de Informações de Defesa do Con-
sumidor do Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor – DPDC.

Capítulo V
Dos Indicadores de Rede
Ar t. 15. As chamadas originadas na rede 

da prestadora e destinadas ao seu Centro de 
Atendimento devem ser completadas, em 
cada PMM, no mês, no mínimo em 95% 
(noventa e cinco por cento) dos casos.

§ 1º Nestes casos, o completamento deve 
se dar imediatamente após o estabelecimento 
da chamada e o usuário deve ter acesso ime-
diato ao Sistema de Autoatendimento ou te-
lefonista/atendente.

§ 2º O serviço de atendimento dos Cen-
tros de Atendimento da prestadora deve estar 
disponível ao usuário, ininterruptamente, 
durante 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 
(sete) dias por semana.

§ 3º Esta meta é avaliada pelo indicador 
Taxa de Completamento de Chamadas para 
o Centro de Atendimento (SMP3).

§ 4º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SMP3 =        x 100
A
B

Onde:
A - número total de chamadas origina-

das na rede da prestadora para os Centros 
de Atendimento, atendidas por Sistemas de 
Autoatendimento ou pelas telefonistas/aten-
dentes, em cada PMM, no mês;

B - número total de tentativas de origi-
nar chamadas na rede da prestadora para os 
Centros de Atendimento, contadas a partir 
da alocação do canal de voz, em cada PMM, 
no mês.

II - Método de Coleta:
a) as contagens listadas a seguir devem se 

referir a qualquer Centro de Atendimento da 
prestadora. Devem ser igualmente conside-
radas, para fi ns desse indicador, as chamadas 
encaminhadas a Centros de Atendimento 
específi cos por tipo de usuário ou serviços;

b) a contagem das chamadas atendidas 
por Sistemas de Autoatendimento ou pelas 
telefonistas/atendentes, originadas na rede 
da prestadora, em cada PMM, no mês, para 
os Centros de Atendimento, por CCC exis-
tente;

c) a contagem das tentativas de originar 
chamadas na rede da prestadora, em cada 
PMM, no mês, para os Centros de Atendi-
mento, por CCC existente;

d) a contagem das tentativas de originar 
chamadas se dará a partir da alocação do ca-
nal de voz, por CCC analisada;

e) os dados para obtenção deste indicador 
devem ser extraídos diretamente dos arquivos 
de tarifação ou de tráfego das CCC, sendo a 
coleta efetuada de acordo com o Calendário 
Anual;

f ) só devem ser consideradas como cha-
madas completadas aquelas chamadas origi-
nadas na rede da prestadora em que houve 
atendimento e comunicação.

III - Fator de Ponderação: número total 
de tentativas de originar chamadas na rede da 
prestadora para os Centros de Atendimento, 
por CCC, para cada área defi nida pelo Có-
digo Nacional contida na Área de Prestação, 
contadas a partir da alocação do canal de voz, 
em cada PMM, no mês.

IV - Unidade Primária: Central de Co-
mutação e Controle – CCC.
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V - Unidade Secundária: área defi nida 
pelo Código Nacional contida na Área de 
Prestação.

VI - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apresen-
tados contendo informações, mês a mês, por 
CCC, para cada área defi nida pelo Código 
Nacional contida na Área de Prestação, da 
seguinte forma:

a) número total de chamadas atendidas 
por Sistemas de Autoatendimento ou pelas 
telefonistas/atendentes, originadas na rede da 
prestadora, em cada PMM, no mês, para os 
Centros de Atendimento;

b) número total de tentativas de originar 
chamadas, contadas a partir da alocação do 
canal de voz, em cada PMM, no mês, para 
os Centros de Atendimento, na rede da pres-
tadora.

Art . 16. As tentativas de originar chama-
das devem ser completadas, em cada PMM, 
no mês, no mínimo em 67% (sessenta e sete 
por cento) dos casos.

§ 1º Devem ser consideradas as tentativas 
de originar chamadas para Código de Acesso 
associado tanto à Área de Registro do usuário 
quanto para fora desta.

§ 2º Esta meta é avaliada pelo indicador 
Taxa de Completamento (SMP4).

§ 3º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SMP4 =        x 100
A
B

Onde:
A - número total de chamadas originadas 

completadas, em cada PMM, no mês;
B - número total de tentativas de originar 

chamadas, contadas a partir da alocação do 
canal de voz, em cada PMM, no mês.

II - Método de Coleta:
a) a contagem de todas as chamadas ori-

ginadas completadas, em cada PMM, no 
mês, por CCC existente;

b) a contagem de todas as tentativas de 
originar chamadas, em cada PMM, no mês, 
por CCC existente;

c) a contagem das tentativas de originar 
chamadas deve se dar a partir da alocação do 
canal de voz, por CCC analisada;

d) os dados para obtenção deste indi-
cador devem ser extraídos dos arquivos de 
tarifação ou de tráfego das CCC, sendo a 
coleta efetuada de acordo com o Calendário 
Anual;

e) devem ser consideradas como chama-
das completadas aquelas chamadas origina-
das em que houve atendimento e comunica-
ção;

f ) para efeito de cálculo deste indicador 
devem ser consideradas como chamadas 
completadas as chamadas reencaminhadas 
para o correio de voz em que o usuário cha-
mador efetivamente deixou uma mensagem;

g) as chamadas interceptadas com mensa-
gens de orientação aos usuários não são, para 
efeito de cálculo deste indicador, considera-
das completadas.

III - Fator de Ponderação: número to-
tal de tentativas de originar chamadas, por 
CCC, para cada área defi nida pelo Código 
Nacional contida na Área de Prestação, con-
tadas a partir da alocação do canal de voz, em 
cada PMM, no mês.

IV - Unidade Primária: Central de Co-
mutação e Controle - CCC.

V - Unidade Secundária: área defi nida 
pelo Código Nacional contida na Área de 
Prestação.

VI - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apresen-
tados contendo informações, mês a mês, por 
CCC, para cada área defi nida pelo Código 
Nacional contida na Área de Prestação, da 
seguinte forma:

a) número total de chamadas originadas 
completadas, em cada PMM, no mês;

b) número total de tentativas de originar 
chamadas, contadas a partir  da alocação do 
canal de voz, em cada PMM, no mês;

c) número de chamadas reencaminhadas 
para o correio de voz, com atendimento, em 
cada PMM, no mês; e

d) número de chamadas reencaminhadas 
para o correio de voz, sem atendimento, por 
motivo “não responde” (NR), “ocupado” (OC) 
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ou Estação Móvel fora da área de cobertura 
ou desligada, em cada PMM, no mês.

Art.  17. As tentativas de alocação de canal 
de tráfego devem ser concluídas com sucesso, 
em cada PMM, no mês, no mínimo em 95% 
(noventa e cinco por cento) dos casos.

§ 1º Esta meta é avaliada pelo indica-
dor Taxa de Alocação de Canal de Tráfego 
(SMP5).

§ 2º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SMP5 =       x        x 100
A C
B D

Onde:
A - total de acessos ao canal de sinalização 

e controle para estabelecer uma chamada, em 
cada PMM, no mês;

B - total de tentativas de acessar o canal de 
sinalização e controle, em cada PMM, no mês;

C - total de acessos ao canal de tráfe-
go para estabelecer uma chamada, em cada 
PMM, no mês;

D - total de tentativas de acessar o canal 
de tráfego, em cada PMM, no mês;

II - Método de coleta:
a) a contagem das tentativas de obtenção 

do canal de sinalização e controle com suces-
so, na rede da prestadora, em cada PMM, no 
mês, por CCC existente;

b) a contagem de todas as tentativas de 
obtenção de canal de sinalização e controle, 
na rede da prestadora, em cada PMM, no 
mês, por CCC existente;

c) a contagem das tentativas de obten-
ção do canal de tráfego com sucesso, na rede 
da prestadora, em cada PMM, no mês, por 
CCC existente;

d) a contagem de todas as tentativas de 
obtenção de canal de tráfego, na rede da pres-
tadora, em cada PMM, no mês, por CCC 
existente;

e) os dados para obtenção deste indica-
dor devem ser extraídos da base de dados do 
Controlador da Estação Radiobase - ERB, 
sendo a coleta efetuada de acordo com o Ca-
lendário Anual.

III - Fator de Ponderação: produto entre 
o total de tentativas de obtenção do canal de 
sinalização e controle e o total de tentativas 
de obtenção do canal de tráfego, por CCC, 
para cada área defi nida pelo Código Nacio-
nal contida na Área de Prestação, em cada 
PMM, no mês.

IV - Unidade Primária: Central de Co-
mutação e Controle – CCC.

V -  Unidade Secundária: área defi nida 
pelo Código Nacional contida na Área de 
Prestação.

VI - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apresen-
tados contendo informações, mês a mês, por 
CCC, para cada área defi nida pelo Código 
Nacional contida na Área de Prestação, da 
seguinte forma:

a) número total de tentativas de alocação 
de canal de sinalização e controle com suces-
so, na rede da prestadora, em cada PMM, no 
mês;

b) número total de tentativas de alocação 
de canal de sinalização e controle, em cada 
PMM, no mês, na rede da prestadora;

c) número total de tentativas de alocação 
de canal de tráfego com sucesso, na rede da 
prestadora, em cada PMM, no mês;

d) número total de tentativas de alocação 
de canal de tráfego, em cada PMM, no mês, 
na rede da prestadora.

Art.  18. Todas as tentativas de envio de 
Mensagens de Texto devem resultar em en-
trega ao usuário fi nal em até 60 (sessenta) 
segundos no mínimo em 95% (noventa e 
cinco por cento) dos casos, no mês.

§ 1º Esta meta é avaliada pelo indica-
dor Taxa de Entrega de Mensagem de Texto 
(SMP6).

§ 2º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SMP6 =        x 100
A
B

Onde:
A - número total de Mensagens de Tex-

to enviadas a partir da rede da prestadora e 
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entregues ao usuário em até 60 (sessenta) se-
gundos, no mês;

B - número total de tentativas de envio 
de Mensagens de Texto na rede da prestado-
ra, no mês.

II - Método de coleta:
a) a contagem mensal da quantidade de 

Mensagens de Texto enviadas a partir da rede 
da prestadora e entregues ao usuário em até 
60 (sessenta) segundos, por área defi nida 
pelo Código Nacional contida na Área de 
Prestação, para cada Plataforma de Mensa-
gem existente;

b) a contagem mensal de todas as tentati-
vas de envio de Mensagens de Texto, na rede 
da prestadora, por área defi nida pelo Código 
Nacional contida na Área de Prestação, para 
cada Plataforma de Mensagem existente;

c) os dados para obtenção deste indicador 
devem ser extraídos dos arquivos de tarifação 
ou de tráfego das Plataformas de Mensagem 
da prestadora, sendo a coleta efetuada de 
acordo com o Calendário Anual.

III - Fator de Ponderação: número total 
de tentativas de envio de Mensagens de Tex-
to, no mês, por área defi nida pelo Código 
Nacional contida na Área de Prestação, para 
cada Plataforma de Mensagem existente.

IV - Unidade Primária: área defi nida pelo 
Código Nacional contida na Área de Prestação.

IV - Unidade Secundária: Plataforma de 
Mensagem da prestadora de origem da men-
sagem.

V - Forma de Apresentação: os dados re-
lativos a este indicador devem ser apresenta-
dos contendo informações, mês a mês, por 
área defi nida pelo Código Nacional contida 
na Área de Prestação, para cada Plataforma 
de Mensagem da prestadora de origem da 
mensagem, da seguinte forma:

a) número total de Mensagens de Texto 
enviadas a partir da rede da prestadora e en-
tregues ao usuário em até 60 (sessenta) se-
gundos, no mês;

b) número total de tentativas de envio de 
Mensagens de Texto, na rede da prestadora, 
no mês.

Art. 1 9. A quantidade de chamadas in-
terrompidas por queda da ligação na rede da 

prestadora, em cada PMM, no mês, deve ser 
inferior a 2% (dois por cento).

§ 1º Esta meta será avaliada pelo indica-
dor Taxa de Queda de Ligações (SMP7).

§ 2º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SMP7 =        x 100
A
B

Onde:
A - número total de chamadas interrom-

pidas por queda de ligação, em cada PMM, 
no mês;

B - número total de chamadas completa-
das, em cada PMM, no mês.

II - Método de Coleta:
a)  a contagem das chamadas inter-

rompidas por queda de ligação, na rede da 
prestadora, após o completamento, em cada 
PMM, no mês, por CCC existente;

b)  a contagem de todas as chamadas 
completadas, na rede da prestadora, em cada 
PMM, no mês, por CCC existente;

c)  os dados para obtenção deste indi-
cador devem ser extraídos dos arquivos de 
tarifação ou de tráfego das CCC, sendo a 
coleta efetuada de acordo com o Calendário 
Anual.

III - Fator de Ponderação: número total 
de chamadas completadas, em cada PMM, 
no mês, por CCC, para cada área defi nida 
pelo Código Nacional contida na Área de 
Prestação.

IV - Unidade Primária: Central de Co-
mutação e Controle – CCC.

V - Unidade Secundária: área defi nida 
pelo Código Nacional contida na Área de 
Prestação.

VI - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apresen-
tados contendo informações, mês a mês, por 
CCC, para cada área defi nida pelo Código 
Nacional contida na Área de Prestação, da 
seguinte forma:

a)  número total de chamadas interrom-
pidas por queda de ligação, na rede da pres-
tadora, em cada PMM, no mês;
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b) número total de chamadas completa-
das, na rede da prestadora, em cada PMM, 
no mês;

Capítulo VI
Dos Indicadores de Conexão de Dados

Art. 20 . As tentativas de conexão destinadas 
a Conexão de Dados utilizando a rede do SMP, 
no PMT, devem ser estabelecidas em 98% (no-
venta e oito por cento) dos casos, no mês.

§ 1º Esta meta é avaliada pelo indicador 
Taxa de Conexão de Dados (SMP8).

§ 2º  Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I -  Representação Matemática:

SMP8 =        x 100
A
B

Onde:
A - número total de tentativas de conexão 

destinadas a Conexões de Dados estabeleci-
das, em cada PMT, no mês;

B - número total de tentativas de conexão 
destinadas a Conexões de Dados, em cada 
PMT, no mês.

II - Método de Coleta:
a) a contagem de todas as tentativas de 

conexão destinadas a Conexões de Dados es-
tabelecidas, em cada PMT, no mês, por CCC 
existente;

b) a contagem de todas as tentativas de 
conexão destinadas a Conexões de Dados, 
em cada PMT, no mês, por CCC existente;

c) considera-se uma tentativa de conexão 
destinada a Conexões de Dados estabelecida 
quando o processo de autenticação e autori-
zação da Estação Móvel à rede de dados for 
concluído com resultado positivo;

d) os dados para obtenção deste indica-
dor devem ser extraídos dos arquivos de trá-
fego ou similar no gateway de suporte da rede 
da prestadora.

III - Fator de Ponderação: número total 
de tentativas de conexão destinadas a Cone-
xões de Dados, por CCC existente, para cada 
Unidade Federativa contida na Área de Pres-
tação, no mês.

IV - Unidade Primária: Central de Co-
mutação e Controle – CCC.

V - Unidade Secundária: Unidade Fede-
rativa contida na Área de Prestação.

VI - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apre-
sentados contendo informações, mês a mês, 
por CCC, para cada Unidade Federativa 
contida na Área de Prestação, da seguinte 
forma:

a) número total de tentativas de conexão 
destinadas a Conexões de Dados estabeleci-
das, em cada PMT, no mês;

b) número total de tentativas de conexão 
destinadas a Conexões de Dados, em cada 
PMT, no mês.

Art. 21.  A taxa de queda das Conexões de 
Dados utilizando a rede do SMP da presta-
dora, no PMT, deve ser inferior a 5% (cinco 
por cento), no mês.

§ 1º Esta meta é avaliada pelo indica-
dor Taxa de Queda das Conexões de Dados 
(SMP9)

§ 2º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SMP9 =        x 100
A
B

Onde:
A - numero total de quedas das Conexões 

de Dados, em cada PMT, no mês;
B - número total de tentativas de conexão 

destinadas a Conexões de Dados estabeleci-
das, em cada PMT, no mês.

II - Método de Coleta:
a) a contagem de todas as quedas das Co-

nexões de Dados, em cada PMT, no mês, por 
CCC existente;

b) a contagem de todas as tentativas de 
conexão destinadas a Conexões de Dados es-
tabelecidas, em cada PMT, no mês, por CCC 
existente;

c) considera-se uma tentativa de conexão 
destinada a Conexões de Dados estabelecida 
quando o processo de autenticação e autori-
zação da Estação Móvel à rede de dados for 
concluído com resultado positivo;
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d) os dados para obtenção deste indica-
dor devem ser extraídos dos arquivos de trá-
fego ou similar no gateway de suporte da rede 
da prestadora.

III - Fator de Ponderação: número total 
de tentativas de conexão destinadas a Cone-
xões de Dados estabelecidas, por CCC exis-
tente, para cada Unidade Federativa contida 
na Área de Prestação, no mês.

IV - Unidade Primária: Central de Co-
mutação e Controle – CCC.

V - Unidade Secundária: Unidade Fede-
rativa contida na Área de Prestação.

VI - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apresen-
tados contendo informações, mês a mês, por 
CCC, para cada Unidade Federativa contida 
na Área de Prestação, da seguinte forma:

a) número total de quedas das Conexões 
de Dados, em cada PMT, no mês;

b) número total de tentativas de conexão 
destinadas a Conexões de Dados estabeleci-
das, em cada PMT, no mês.

Art. 22.  Durante o PMT, a Prestadora 
deve garantir uma Taxa de Transmissão Ins-
tantânea na Conexão de Dados, tanto no do-
wnload quanto no upload, em noventa e cin-
co por cento dos casos, de, no mínimo:

I - vinte por cento da taxa de transmissão 
máxima contratada pelo Usuário, nos doze 
primeiros meses de exigibilidade das metas, 
conforme estabelecido no art. 55 deste Re-
gulamento;

II - trinta por cento da taxa de transmis-
são máxima contratada pelo Usuário, nos 
doze meses seguintes ao período estabelecido 
no inciso I deste artigo; e

III - quarenta por cento da taxa de trans-
missão máxima contratada pelo Assinante, a 
partir do término do período estabelecido no 
inciso II deste artigo.

§ 1º Esta meta é avaliada pelo indicador 
Garantia de Taxa de Transmissão Instantânea 
Contratada (SMP10).

§ 2º  As prestadoras do SMP devem, em 
seus Planos de Serviços e em todos os demais 
documentos relacionados às ofertas, infor-
mar a(s) taxa(s) de transmissão máxima(s) 
(tanto de download quanto deupload) de ma-

neira clara, adequada e de fácil visualização, 
bem como as demais condições de uso, como 
franquias, eventuais reduções desta(s) taxa(s) 
e valores a serem cobrados pelo tráfego ex-
cedente.

§ 3º  A metodologia e os processos re-
ferentes à coleta dos dados deste indicador 
serão defi nidos pela Anatel por meio do Gru-
po a que se refere a Seção I do Capítulo XI, 
cabendo a implementação destes processos 
à Entidade Aferidora da Qualidade a que se 
refere o Capítulo VII.

§ 4º  O resultado fi nal de cada medição é 
a mediana dos valores das amostras coletadas 
na forma do § 3º deste artigo.

§ 5º  Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I -  Representação Matemática:

SMP10 =        x 100A
B

Onde:
A - número de medições em que o re-

sultado fi nal da medição, obtido de acordo 
com o § 3º, foi igual ou superior ao percen-
tual da taxa de transmissão máxima contra-
tada determinado no caput, em cada PMT, 
no mês;

B - número total de medições obtidas de 
acordo com o § 3º, em cada PMT, no mês.

II - Método de Coleta:
a) contagem de todas as medições em 

que o resultado fi nal da medição, obtido de 
acordo com o § 3º, foi igual ou superior ao 
percentual da taxa de transmissão máxima 
contratada determinado no caput, em cada 
PMT, no mês; e

b) contagem de todas as medições obti-
das de acordo com o § 3º, em cada PMT, 
no mês.

III - Unidade Primária: Unidade Federa-
tiva contida na Área de Prestação.

IV - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apre-
sentados contendo informações, mês a mês, 
por área defi nida pela Unidade da Federação 
contida na área de prestação de serviço, da 
seguinte forma:
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a) número de vezes em que o resultado fi -
nal da medição, obtido de acordo com § 3º, 
permaneceu igual ou superior ao percentual 
da taxa de transmissão máxima contratada, 
defi nido neste artigo, durante o PMT, no mês;

b) número total de medidas obtidas de 
acordo com § 3º, durante o PMT, no mês.

Art. 23.  A prestadora deve garantir uma 
Taxa de Transmissão Média nas Conexões de 
Dados, no PMT, tanto no download quanto 
no upload, de, no mínimo:

I - 60% (sessenta por cento) da taxa de 
transmissão máxima contratada nos doze 
primeiros meses de exigibilidade das metas, 
conforme art. 55 deste Regulamento.

II - 70% (setenta por cento) da taxa de 
transmissão máxima contratada nos doze 
meses seguintes ao período estabelecido no 
inciso I deste artigo.

III - 80% (oitenta por cento) da taxa de 
transmissão máxima contratada a partir do 
término do período estabelecido no inciso II 
deste artigo.

§ 1º Esta meta é avaliada pelo indica-
dor Garantia de Taxa de Transmissão Média 
Contratada (SMP11).

§ 2º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se a média aritmética simples dos 
valores de Taxa de Transmissão Instantânea, 
mensurados na forma do art. 22 deste Regu-
lamento, em cada PMT, no mês.

I -  Representação Matemática:

SMP11 =        n1
n

n

i - 1
x

i

Onde:
x – valor de cada medição de Taxa de 

Transmissão Instantânea, em percentual da 
taxa de transmissão máxima contratada, em 
cada PMT, no mês; e

n – número total de medidas de Taxa de 
Transmissão Instantânea, obtidas de acordo 
com o art. 22, em cada PMT, no mês.

II - Método de Coleta:
a) somatório dos valores obtidos nas me-

dições de Taxa de Transmissão Instantânea, 
em percentual da taxa de transmissão máxi-
ma contratada, em cada PMT, no mês; e

b) contagem do número total de medi-
ções obtidas de acordo com o art. 22, em 
cada PMT, no mês.

III - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apre-
sentados contendo informações, mês a mês, 
por área defi nida pela Unidade da Federação 
contida na área de prestação de serviço, da 
seguinte forma:

a) somatório dos valores obtidos nas me-
dições de Taxa de Transmissão Instantânea, 
em percentual da taxa de transmissão máxi-
ma contratada, em cada PMT, no mês;

b) número total de medidas obtidas de 
acordo com o art. 22, em cada PMT, no mês; e

c) percentual da taxa de transmissão mé-
dia pela taxa de transmissão máxima contra-
tada pelo Usuário, em cada PMT, no mês.

Art. 24. A  prestadora deve fornecer a seus 
Usuários e à Anatel software para medição 
da(s) Taxa(s) de Transmissão Instantânea(s), 
tanto de download quanto de upload, de sua 
conexão, devendo estar disponível de forma 
gratuita e em local de fácil visualização na pá-
gina da Prestadora na Internet.

§ 1º O software acima será destinado ao 
acompanhamento das Conexões de Dados 
do SMP por seus Usuários, podendo, a crité-
rio do Grupo a que se refere a Seção I do Ca-
pítulo XI, ser utilizado como instrumento de 
coleta dos dados referentes a este indicador.

§ 2º O resultado de cada medição deve 
apresentar as seguintes informações, dentre 
outras que poderão ser defi nidas pelo Grupo 
a que se refere a Seção I do Capítulo XI:

I - Taxa de Transmissão Instantânea;
II - latência bidirecional;
III - variação de latência (jitter);
IV - taxa de perda de pacotes; e
V - data, hora e localização da medição.
§ 3º O software de que trata este artigo 

deve permitir que as medições sejam feitas 
de forma pontual, quando solicitado pelo 
Usuário.

§ 4º O software de que trata este artigo 
deve apresentar ao Usuário, no mínimo:

I - o resultado de cada medição;
II - o histórico dos resultados das medi-

ções realizadas; e
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III - a média dos resultados das medições 
realizadas.

§ 5º Os Usuários do SMP que utilizam 
Conexão de Dados devem ser informados 
pela Prestadora, via mensagem de texto, 
sobre a disponibilização do software de me-
dição de qualidade, e também da forma de 
obtê-lo.

§ 6º Todos os canais de atendimento da 
Prestadora devem estar capacitados a orien-
tar o Usuário quanto à obtenção, instalação 
e utilização do software de que trata este ar-
tigo.

§ 7º É da Prestadora o risco pelas falhas 
do software de medição que afetem negativa-
mente os resultados alcançados.

§ 8º A medição deve ser realizada do 
ponto de vista do Usuário do SMP e a partir 
de sua Estação Móvel até o PTT, conforme 
defi nição do Grupo a que se refere a Seção I 
do Capítulo XI.

§ 9º O Grupo a que se refere a Seção I 
do Capítulo XI poderá defi nir, além dos dis-
postos acima, outros aspectos técnicos e ope-
racionais referentes ao software de que trata 
este artigo.

Art. 25. O s parâmetros da rede do SMP 
não podem inviabilizar comunicações de voz 
por meio de Conexões de Dados do SMP.

Capítulo VII
Da Entidade Aferidora da Qualidade

Art. 26. A s Prestadoras do SMP devem, 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias a par-
tir da entrada em vigor deste Regulamento, 
proceder à seleção e contratação da Entidade 
Aferidora da Qualidade para a execução dos 
procedimentos relativos à aferição dos indi-
cadores de qualidade SMP10 e SMP11, dis-
postos nos artigos 22 e 23, respectivamente, 
e ao desenvolvimento do software de medi-
ção de que trata o art. 24.

§ 1º As Prestadoras do SMP são respon-
sáveis pelos ônus decorrentes da contratação 
da Entidade Aferidora da Qualidade.

§ 2º O contrato com a Entidade Aferi-
dora da Qualidade deve conter no mínimo 
seu prazo de duração, as condições para sua 

manutenção, incluindo o gerenciamento dos 
processos de aferição dos indicadores SMP10 
e SMP11, bem como as obrigações da Enti-
dade Aferidora da Qualidade quanto ao en-
vio de dados para as Prestadoras de SMP e 
para a Anatel, conforme solicitados..

§ 3º Findo o prazo de duração do con-
trato com a Entidade Aferidora da Quali-
dade, a Anatel deverá se manifestar sobre a 
conveniência ou não de sua manutenção po-
dendo haver seleção de nova entidade.

§ 4º Novo instrumento deverá ser cele-
brado, o qual poderá conter novas condições, 
desde que respeitado o disposto do § 2º deste 
artigo.

Art. 27. A s Prestadoras do SMP, suas co-
ligadas, controladas ou controladoras não de-
vem exercer domínio sobre a Entidade Afe-
ridora da Qualidade, de forma a garantir a 
integridade, neutralidade e continuidade do 
processo de aferição dos indicadores SMP10 
e SMP11.

Art. 28. A  Entidade Aferidora da Qua-
lidade deve atender aos seguintes requisitos:

I - ser pessoa jurídica dotada de indepen-
dência administrativa e autonomia fi nancei-
ra, patrimonial e neutralidade decisória;

II - ser constituída segundo as leis brasi-
leiras, com sede e administração no país;

III - ter prazo de duração indeterminado;
IV - ter a responsabilidade pelo dimen-

sionamento, contratação, especifi cação, 
planejamento e administração dos equipa-
mentos e sistemas necessários à aferição dos 
indicadores SMP10 e SMP11, bem como o 
desenvolvimento e atualização do software 
de medição de que trata o art. 24;

V - executar a aferição dos indicadores 
SMP10 e SMP11 de forma contínua e inin-
terrupta;

VI - manter a confi dencialidade das in-
formações relacionadas aos processos de afe-
rição dos indicadores SMP10 e SMP11, não 
podendo divulgá-las; e

VII - manter pelo período de 3 (três) 
anos os registros dos dados que compõem os 
indicadores SMP10 e SMP11.

Art. 29. N a execução de suas atividades, 
as Prestadoras e a Entidade Aferidora da 
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Qualidade devem obedecer às regras defi -
nidas na Regulamentação, em especial com 
relação à integridade e prazos relacionados à 
coleta, à consolidação e ao envio dos dados 
relativos aos indicadores SMP10 e SMP11.

Art. 30. A  Entidade Aferidora da Quali-
dade e as Prestadoras envolvidas devem certi-
fi car os processos de aferição dos indicadores 
SMP10 e SMP11 e o software de medição de 
que trata o art. 24 junto a um Organismo de 
Certifi cação Credenciado (OCC).

Capítulo VIII
Dos Indicadores de Atendimento

Art. 31. O  tempo para o atendimento 
pela telefonista/atendente em sistemas de au-
toatendimento, quando esta opção for sele-
cionada pelo usuário, deve ser de até 20 (vin-
te) segundos, no mês, no mínimo em 90% 
(noventa por cento) dos casos.

§ 1º Em nenhum caso, o atendimento 
deve se dar em mais de 60 (sessenta) segun-
dos.

§ 2º A opção de acesso à telefonista/aten-
dente deve estar sempre disponível ao usuá-
rio em todos os níveis do sistema de auto-
-atendimento.

§ 3º Esta meta é avaliada pelo indicador 
Taxa de Atendimento pela Telefonista/Aten-
dente em Sistemas de Auto-Atendimento 
(SMP12).

§ 4º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I -  Representação Matemática:

SMP12 =        x 100A
B

Onde:
A – número total de chamadas atendidas 

pelas telefonistas/atendentes em até 20 (vin-
te) segundos nos Sistemas de Autoatendi-
mento da prestadora, quando esta opção for 
selecionada pelo usuário, no mês;

B – número total de tentativas de aces-
so às telefonistas/atendentes nos Sistemas de 
Autoatendimento da prestadora, quando esta 
opção for selecionada pelo usuário, no mês.

II - Método de Coleta:
a) a contagem das chamadas  que são en-

caminhadas para as telefonistas/atendentes e 
que são atendidas em até 20 (vinte) segundos 
nos Sistemas de Autoatendimento, no mês, 
por área defi nida pelo Código Nacional con-
tida na Área de Prestação, para cada Sistema 
de Autoatendimento existente;

b) a contagem de todas as tentativas de 
acesso às telefonistas/atendentes nos Sistemas 
de Auto-Atendimento, da prestadora, no 
mês, por área defi nida pelo Código Nacional 
contida na Área de Prestação, para cada Siste-
ma de Autoatendimento existente;

c) a prestadora deve contabilizar todas as 
chamadas que são encaminhadas para as te-
lefonistas/atendentes e que são atendidas em 
tempo superior a 60 (sessenta) segundos;

d) os dados para obtenção deste indi-
cador devem ser extraídos diretamente dos 
equipamentos/sistemas dos Sistemas de Au-
toatendimento, sendo a coleta efetuada de 
acordo com o Calendário Anual;

e) os valores contabilizados no numera-
dor A devem ser somados pela prestadora 
que possuir mais de um Sistema de Autoa-
tendimento para o atendimento de uma ou 
mais Áreas de Registro, aplicando-se o mes-
mo para os valores contabilizados no deno-
minador B;

f ) não se caracteriza atendimento por te-
lefonista/atendente, para efeito deste indica-
dor, aquele efetuado por equipamentos que 
introduzam mensagens, tons ou música.

III - Fator de Ponderação: número total 
de tentativas de acesso às telefonistas/aten-
dentes nos Sistemas de Autoatendimento 
da prestadora por área defi nida pelo Código 
Nacional contida na Área de Prestação, para 
cada Sistema de Autoatendimento, no mês.

IV - Unidade Primária: área defi nida pelo 
Código Nacional contida na Área de Presta-
ção.

V - Unidade Secundária: Sistema(s) de 
Autoatendimento.

VI - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apresen-
tados contendo informações, mês a mês, por 
área defi nida pelo Código Nacional contida 
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na Área de Prestação, para cada Sistema de 
Autoatendimento, da seguinte forma:

a) número total de chamadas atendidas 
pelas telefonistas/atendentes em até 20 (vin-
te) segundos no(s) Sistema(s) de Autoatendi-
mento, da prestadora, no mês;

b) número total de tentativas de acesso 
às telefonistas/atendentes no(s) Sistema(s) de 
Autoatendimento, da prestadora, no mês;

c) número total de chamadas atendidas 
pelas telefonistas/atendentes em tempo supe-
rior a 60 (sessenta) segundos no(s) Sistema(s) 
de Autoatendimento, da prestadora, no mês.

Art. 32. To das as solicitações de servi-
ços ou pedidos de informação recebidos em 
qualquer Setor de Relacionamento, Setor de 
Atendimento e/ou Venda e Centros de Aten-
dimento da prestadora, e que não possam 
ser respondidos ou efetivados de imediato, 
devem ser respondidos em até 5 (cinco) dias 
úteis, em 95% (noventa e cinco por cento) 
dos casos, no mês.

§ 1º Em nenhum caso, a resposta deve se 
dar em mais de 10 (dez) dias úteis.

§ 2º Esta meta será avaliada pelo indica-
dor Taxa de Resposta ao Usuário (SMP13).

§ 3º As reclamações de usuários não de-
vem ser computadas no cálculo deste indi-
cador.

§ 4º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SMP13 =             x 100A
B + C

Onde:
A - número total de solicitações de servi-

ços ou pedidos de informação recebidos pela 
prestadora, respondidos em até 5 (cinco) dias 
úteis, no mês;

B - número total de solicitações de servi-
ços ou pedidos de informação, recebidos pela 
prestadora no respectivo mês;

C - número total de solicitações de servi-
ços ou pedidos de informação, relativos aos 
meses anteriores, ainda não respondidos ao 
usuário.

II - Método de Coleta:

a) a contagem mensal de qualquer soli-
citação de serviço ou pedido de informação 
recebidos em qualquer setor da prestadora e 
que foram respondidos em até 5 (cinco) dias 
úteis;

b) a contagem mensal de qualquer soli-
citação de serviço ou pedido de informação 
recebidos em qualquer setor da prestadora;

c) a contagem mensal de qualquer soli-
citação de serviço ou pedido de informação 
recebidos em qualquer setor da prestadora, 
relativos aos meses anteriores, e ainda não 
respondidos;

d) devem ser considerados os seguintes 
meios de solicitação de serviços ou pedido de 
informação:

1. Presencial;
2. Telefone;
3. Carta de qualquer tipo;
4. Fax;
5. Correio eletrônico; ou
6. Qualquer outro meio existente ou que 

venha a ser criado.
e) os dados relativos aos itens 1 a 6 da 

alínea “d” devem ser mantidos em registros 
independentes para fi ns de verifi cação por 
parte da Anatel;

f ) as solicitações de serviços ou pedidos 
de informação recebidos pela Prestadora de 
SMP, nos últimos 5 (cinco) dias úteis do mês, 
devem ser computadas no índice do mês sub-
sequente;

g) o prazo de resposta de 5 (cinco) dias 
úteis para as solicitações de serviços ou pe-
didos de informação recebidos em qualquer 
setor da prestadora, inicia-se a partir do pri-
meiro dia útil após os seus recebimentos.

III - Unidade Primária: área defi nida pelo 
Código Nacional contida na Área de Presta-
ção.

IV - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apresen-
tados contendo informações, mês a mês, por 
área defi nida pelo Código Nacional contida 
na Área de Prestação, da seguinte forma:

a) número total solicitações de serviços 
ou pedidos de informação recebidos pela 
prestadora, respondidos em até 5 (cinco) dias 
úteis, no mês;
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b) número total de solicitações de servi-
ços ou pedidos de informação recebidos pela 
prestadora no respectivo mês;

c) número total de solicitações de servi-
ços ou pedidos de informação relativos aos 
meses anteriores, e ainda não respondidos ao 
usuário;

d) número total de solicitações de ser-
viços ou pedidos de informação, recebidos 
pela prestadora no respectivo mês e que fo-
ram respondidas em mais de 10 (dez) dias 
úteis.

Art. 33. O u suário, ao comparecer a qual-
quer Setor de Relacionamento ou a qualquer 
Setor de Atendimento e/ou Venda próprio, 
deve ser atendido em até 30 (trinta) minu-
tos, em 95% (noventa e cinco por cento) dos 
casos, no mês.

§ 1º A meta estabelecida no caput não 
é exigível para os Setores de Venda de ter-
ceiros.

§ 2º A meta estabelecida no caput é exi-
gível diariamente para cada Setor de Relacio-
namento e para cada Setor de Atendimento 
e/ou Venda próprio, isoladamente, sem pre-
juízo da avaliação e exigência mensal.

§ 3º A prestadora deve disponibilizar sis-
tema de controle eletrônico por senha para 
acompanhamento do tempo de espera de 
cada usuário em todos os Setores de Relacio-
namento, bem como em todos os Setores de 
Atendimento e/ou Venda próprios.

§ 4º Esta meta será avaliada pelo indica-
dor Taxa de Atendimento Pessoal ao Usuário 
(SMP14).

§ 5º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I -  Representação Matemática:

SMP14 =        x 100A
B

Onde:
A – somatório do número de usuários 

que compareceram a todos os Setores de 
Relacionamento, bem como aos Setores de 
Atendimento e/ou Venda próprios, e que 
foram atendidos em até 30 (trinta) minutos, 
no mês;

B – somatório do número de usuários 
que compareceram a todos os Setores de 
Relacionamento, bem como aos Setores 
de Atendimento e/ou Venda próprios, no 
mês.

II - Método de Coleta:
a) a contagem, conforme Calendário 

Anual, de todos os usuários que comparece-
ram a todos os Setores de Relacionamento, 
bem como aos Setores de Atendimento e/ou 
Venda próprios, no horário de funcionamen-
to do respectivo Setor, e que foram atendidos 
em até 30 (trinta) minutos;

b) a contagem, conforme Calendário 
Anual, de todos os usuários que comparece-
ram a todos os Setores de Relacionamento, 
bem como aos Setores de Atendimento e/ou 
Venda próprios, no horário de funcionamen-
to do respectivo Setor.

III - Unidade Primária: área defi nida pelo 
Código Nacional contida na Área de Presta-
ção.

IV - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apresen-
tados contendo informações, mês a mês, por 
Área de Prestação e por área defi nida pelo 
Código Nacional contida na Área de Presta-
ção, da seguinte forma:

a) número total de usuários que compa-
receram a todos os Setores de Relacionamen-
to, bem como aos Setores de Atendimento 
e/ou Venda próprios, e que foram atendidos 
em até 30 (trinta) minutos, no mês;

b) número total de usuários que compa-
receram a todos os Setores de Relacionamen-
to, bem como aos Setores de Atendimento e/
ou Venda próprios, no mês;

Art. 34. Para  fi ns de fi scalização, a pres-
tadora deverá disponibilizar à Anatel os ar-
quivos eletrônicos de controle de tempo de 
atendimento ao usuário, conforme § 3º do 
artigo 33, sempre que solicitada.

Capítulo IX
Dos Indicadores de Pesquisa

Art. 35. Os i ndicadores de pesqui-
sa são aqueles relacionados no Anexo I 
e os valores realizados pelas Prestadoras 
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do SMP para cada um destes indicadores 
são determinados por meio de pesquisa 
em campo junto aos usuários do SMP, 
mediante a utilização de questionário(s) 
específico(s).

§ 1º A coleta de dados para determinação 
dos indicadores previstos neste Capítulo deve 
ser realizada por empresa especializada nesse 
tipo de coleta, contratada pela Prestadora de 
SMP, a cada 6 (seis) meses, conforme Calen-
dário Anual.

§ 2º A Anatel encaminhará o(s) modelo(s) 
de questionário a ser(em) utilizado(s) e o ma-
nual de aplicação da pesquisa até 1 (um) mês 
antes do período de coleta de dados previsto 
no Calendário Anual.

§ 3º A seu critério, a Anatel poderá in-
cluir, excluir ou alterar itens do questioná-
rio.

§ 4º As Prestadoras de SMP podem con-
tratar empresa especializada nesse tipo de 
coleta, de forma conjunta, sem prejuízo da 
responsabilidade individual de cada presta-
dora perante a Anatel quanto às obrigações 
previstas neste Regulamento.

Art. 36. Os d ados relativos aos indicado-
res previstos neste Capítulo devem ser envia-
dos à Anatel, em meio eletrônico, separados 
por Unidade Federativa contida na Área de 
Prestação, contendo a resposta dada por cada 
respondente pesquisado, para cada item do 
questionário, incluindo os dados sócio-bio-
demográfi cos, até o dia 10 (dez) do mês sub-
sequente à coleta dos dados em formato a ser 
defi nido pela Anatel.

Parágrafo único. Além dos dados relati-
vos aos indicadores previstos neste Capítulo, 
as prestadoras devem enviar, quando solici-
tadas pela Agência, todas as informações ne-
cessárias para a Anatel interpretar e analisar 
os dados enviados.

Art. 37. A se u critério, a Anatel poderá 
acompanhar todas as etapas de aplicação de 
cada ciclo de pesquisa.

Art. 38. A Pr estadora de SMP deverá, an-
tes da realização de cada ciclo de pesquisa, 
dar publicidade à aplicação da pesquisa, que 
também poderá constar no sítio da Anatel na 
Internet.

Art. 39. Os c ritérios para determina-
ção da amostra a ser pesquisada, meto-
dologia de pesquisa em campo, dentre 
outros, estão definidos no Anexo II deste 
Regulamento.

Art. 40. A An atel realizará a análise esta-
tística dos dados informados para determina-
ção dos indicadores apresentados no Anexo 
I, tornando público o seu resultado.

Parágrafo único. A Anatel também tor-
nará pública a relação entre os itens dos 
questionários com o indicador gerado, assim 
como as metodologias utilizadas para avalia-
ção e determinação do indicador.

Art. 41. Os i ndicadores previstos nes-
te Capítulo comporão base de dados com 
uma série histórica para fi ns de acompa-
nhamento da qualidade das prestadoras, 
conforme percebida pelos usuários do 
SMP.

Art. 42. A ca da período de coleta de da-
dos, o desempenho da Prestadora de SMP, 
nos Indicadores previstos neste Capítulo, 
será avaliado e, caso seja considerado insufi -
ciente, a Anatel poderá aplicar as sanções ca-
bíveis, apontando os critérios utilizados para 
avaliação.

Capítulo X
Dos Índices Comparativos

Art. 43. Os Í ndices Comparativos previs-
tos neste Capítulo comporão base de dados 
com uma série histórica que será utilizada 
pela Anatel para fi ns de acompanhamento 
da Prestadora de SMP e comparação com as 
demais Prestadoras de SMP.

Art. 44. Caso  os resultados alcançados 
pela Prestadora de SMP sejam considerados 
insufi cientes, a Anatel poderá solicitar as pro-
vidências cabíveis no sentido de melhorar o 
desempenho, não se aplicando, entretanto, 
as sanções previstas no artigo 53 deste Re-
gulamento.

Art. 45. O Ín dice de Desempenho na 
Qualidade – IDQ, conforme defi nido neste 
artigo, compõe o rol de índices comparativos 
da qualidade do SMP.

I -  Representação matemática:
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Onde:
- Para os indicadores SMP3 (PMM1 e 

PMM2), SMP4 (PMM1 e PMM2), SMP5 
(PMM1 e PMM2), SMP6, SMP8 (PMT), 
SMP10 e SMP11 (PMT), SMP12, SMP13 
e SMP14, o D
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- Para os indicadores SMP1, SMP2, 
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- D
i
: Desvio percentual em relação à meta 

estabelecida para o indicador de qualidade 
SMP

i
.

- R
i
: Valor realizado pela prestadora para 

o indicador de qualidade SMP
i
 no período e 

na área de análise.
- Rmax

i
: Valor máximo que pode ser 

realizado pela prestadora para o indicador 
de qualidade SMP

i
 no período e na área de 

análise.
- M

i
: Meta de qualidade estabelecida para 

o indicador de qualidade SMP
i
.

- Max
i
: Índice de qualidade máximo que 

pode ser realizado para o indicador de quali-
dade SMP

i
.

- p
i
: peso relacionado ao indicador de 

qualidade SMP
i
, sendo igual para todos os 

indicadores. O valor dos pesos poderá ser 
alterado em função dos resultados dos indi-
cadores de pesquisa ou outros estudos con-
duzidos pela Agência.

Art. 46. O Índice  de Desempenho no 
Atendimento – IDA, conforme metodologia 
de cálculo defi nida pela Agência, compõe o rol 
de índices comparativos da qualidade do SMP.

Capítulo XI
Das Disposições Finais e Transitórias

Seção I
Do Grupo de Implantação de Processos de 

Aferição da Qualidade (GIPAQ)

Art. 47. Para a im plantação dos processos 
de aferição dos indicadores previstos neste 
Regulamento, em especial os previstos nos 
artigos 22 e 23, inclusive o desenvolvimento 
do software de medição que trata o art. 24, 
será constituído o GIPAQ, sob a coordena-
ção da Anatel.

§ 1º O GIPAQ será composto por repre-
sentantes da Anatel, da Entidade Aferidora 
da Qualidade e das Prestadoras do SMP.

§ 2º A seu critério, a Anatel poderá con-
vidar representantes de outras entidades para 
fazerem parte do GIPAQ.

§ 3º Os membros do GIPAQ serão no-
meados em sua reunião de instalação.

§ 4º Os confl itos no âmbito do GIPAQ 
serão decididos pelos representantes da Ana-
tel.

Art. 48. São atrib uições do GIPAQ, den-
tre outras:

I - coordenação, defi nição, elaboração de 
cronograma detalhado de atividades e acom-
panhamento da implantação dos processos 
de aferição dos indicadores SMP10 e SMP11 
e desenvolvimento do software de medição 
de que trata o art. 24;

II - avaliação e divulgação das fases de 
implantação dos processos de aferição dos 
indicadores SMP10 e SMP11 e desenvolvi-
mento do software de medição; e

III - validação dos procedimentos opera-
cionais relacionados à aferição dos indicado-
res SMP10 e SMP11.

Art. 49. A implant ação dos processos de 
aferição dos indicadores SMP10 e SMP11 
e do software de medição será dividida em 
duas fases consecutivas:

I - Fase 1: Planejamento e Desenvolvi-
mento;

II - Fase 2: Validação;
Parágrafo único. A coordenação de cada 

uma das fases cabe ao GIPAQ.
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Art. 50. A Fase 1  deve envolver as seguin-
tes macro atividades:

I - Atividade 1.1: instalação do GIPAQ e 
elaboração de cronograma detalhado de ativi-
dades, contendo os prazos de cada Fase e Ati-
vidade, considerando os prazos máximos de 
implantação constantes neste Regulamento.

II - Atividade 1.2: planejamento das ati-
vidades relacionadas ao desenvolvimento do 
software de medição e dos processos de afe-
rição dos indicadores SMP10 e SMP11 e à 
contratação da Entidade Aferidora da Qua-
lidade;

III - Atividade 1.3: seleção e contratação 
da Entidade Aferidora da Qualidade;

IV - Atividade 1.4: implementação do 
software de medição e dos processos de aferi-
ção dos indicadores SMP10 e SMP11;

V - Atividade 1.5: realização de testes 
do software de medição e dos processos de 
aferição dos indicadores SMP10 e SMP11 e 
defi nição das áreas para realização da Fase 2;

VI - Atividade 1.6: preparação das redes e 
sistemas para a realização da Fase 2, nas áreas 
pré-selecionadas pelo GIPAQ;

VII - Atividade 1.7: avaliação e divulga-
ção dos resultados desta fase pelo GIPAQ.

Art. 51. A Fase 2  deve envolver as seguin-
tes macro atividades:

I - atividade 2.1: realização dos testes de 
funcionamento do software de medição e dos 
procedimentos relacionados à aferição dos 
indicadores de rede nas áreas pré-seleciona-
das na Fase 1;

II - atividade 2.2: validação técnico-ope-
racional do funcionamento do software de 
medição e dos procedimentos relacionados à 
aferição dos indicadores de rede;

III - atividade 2.3: elaboração do manual 
operacional dos procedimentos relacionados 
à aferição dos indicadores de rede.

Art. 52. Os períod os máximos para a 
conclusão de cada Fase da implantação do 
processo de aferição dos indicadores de qua-
lidade SMP10 e SMP11, contados a partir 
da publicação deste Regulamento, são 270 
(duzentos e setenta) dias para a Fase 1 e 90 
(noventa) dias, após o término da Fase 1, 
para a Fase 2.

Seção II
Das considerações fi nais

Art. 53. O descump rimento das metas 
previstas neste Regulamento, bem como o 
envio de informações que possam levar a 
uma interpretação equivocada dos dados, 
sujeitam as Prestadoras de SMP às sanções 
cabíveis, nos termos da regulamentação.

Art. 54. A fi scali zação relativa ao cum-
primento das metas e dos procedimentos 
estabelecidos neste Regulamento pode ser 
realizada, nos termos da regulamentação, das 
seguintes formas:

I - acompanhamento de indicadores pela 
Anatel;

II - auditoria realizada pela Anatel;
III - pesquisas junto aos usuários dos ser-

viços;
IV - utilização de ações de acompanha-

mento e avaliação realizadas por usuários ou 
grupo de usuários;

V - outras formas capazes de comprovar 
tais descumprimentos.

Art. 55. Este Regu lamento entra em 
vigor a partir da data de sua publicação no 
Diário Ofi cial da União – D.O.U.

§ 1º As obrigações dispostas nos artigos 22, 
23 e 24 são exigíveis após decorridos 12 (doze) 
meses da entrada em vigor deste Regulamento.

§ 2º Salvo disposição em contrário no 
presente Regulamento, as demais obrigações 
nele dispostas são exigíveis após decorridos 
180 (cento e oitenta) dias de sua entrada em 
vigor, data a partir da qual fi cam revogados 
os atuais Plano Geral de Metas de Qualidade 
– PGMQ-SMP, aprovado pela Resolução nº 
317, de 27 de setembro de 2002, e Regula-
mento de Indicadores de Qualidade – RIQ-
-SMP, aprovado pela Resolução nº 335, de 
17 de abril de 2003.

[...]

ANEXO II AO RGQ-SMP

 1.  DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Este Anexo estabelece o processo de 

avaliação da qualidade com relação ao SMP 
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para obtenção dos indicadores de pesquisa 
defi nidos neste Regulamento.

2. DEFINIÇÕES
2.1. Período Base de Coleta: período de 

coleta dos dados dos pesquisados conforme 
Calendário Anual;

3. BASE DE DADOS
3.1. As informações que comporão a base 

de dados serão fornecidas à Anatel pelas Pres-
tadoras do SMP, conforme orientações da 
Agência, no Período Base de Coleta.

3.2. A base de dados é composta das res-
postas de todos os pesquisados para todos os 
itens do questionário aplicado, conforme art. 
27 deste Regulamento.

4. DA AMOSTRA
4.1. A amostra a ser utilizada será defi ni-

da pela Anatel em função da quantidade de 
Códigos de Acesso em operação em cada Uni-
dade Federativa dentro da Área de Prestação.

4.2. A seleção aleatória das amostras será 
realizada pela Anatel a partir da base de da-
dos de Códigos de Acesso em operação for-
necida pela prestadora.

4.3. As prestadoras deverão excluir da 
base de dados os Códigos de Acesso dos 
usuários que solicitaram sigilo de informa-
ções, conforme facultado no inciso VI do art. 
3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.

4.4. A amostragem será realizada separa-
damente para usuários de planos de serviço 
Pré-pago e para usuários de planos de serviço 
Pós-pago.

4.5. O processo de amostragem conside-
rará um intervalo de confi ança de, no míni-
mo, 95% (noventa e cinco por cento).

5. DO QUESTIONÁRIO
5.1. Os questionários serão defi nidos 

com o objetivo de avaliar o conjunto de fa-
tores objeto da percepção da qualidade de 
atendimento dos pesquisados e atualizados 
sempre que as análises de confi abilidade, ou 
a exigência de novos fatores de qualidade, in-
dicarem essa necessidade.

5.2. O questionário será composto por 
cinco partes, a saber:

5.2.1. dados sócio-biodemográfi cos: in-
formações sobre o perfi l do respondente e 
região de origem;

5.2.2. perfi l de uso do serviço: para qual 
fi nalidade é usado o serviço;

5.2.3. posse e bens do usuário: informa-
ções sobre o perfi l econômico do usuário;

5.2.4. diversos itens objetivos seguidos de 
uma escala de cinco pontos;

5.2.5. campo aberto para comentários.
6. DA PESQUISA DE CAMPO
6.1. As entrevistas serão realizadas nas 

amostras defi nidas, dentro do período base 
de coleta de dados defi nido pela Anatel, con-
forme Calendário Anual.

6.2. As atividades de coleta, crítica, co-
difi cação, digitação e consistência dos dados 
devem ser implementadas atendendo ao se-
guinte planejamento:

6.2.1. Utilização de pesquisadores, de su-
pervisores e de coordenadores de campo com 
ampla experiência no uso da técnica de pes-
quisa por telefone.

6.2.2. Treinamento dos pesquisadores, 
contemplando explicações sobre o objeto da 
pesquisa, o questionário e os procedimentos 
operacionais e administrativos de campo, 
além do passo a passo do uso dosoftware de 
gerenciamento a ser adotado pela empresa 
especializada contratada.

6.2.3. O entrevistador deverá apresentar 
as seguintes habilidades:

a) entender o propósito da pesquisa;
b) identifi car o conteúdo dos itens do 

questionário;
c) estabelecer contato com o usuário;
d) conduzir adequadamente a entrevista, 

sem dar dicas de respostas e sem apressar o 
usuário.

6.2.4. Será considerado treinado o entre-
vistador que:

a) usar o software escolhido para gestão da 
pesquisa sem erro;

b) executar uma entrevista sem erro.
6.3. A prestadora deverá fornecer esclareci-

mentos sobre a pesquisa a todos os seus usuá-
rios por meio do seu Centro de Atendimento.

6.4. O procedimento de coleta de dados 
junto aos usuários deve utilizar o sistema de 
gestão de pesquisa de campo - ETAC (Entre-
vista Telefônica Assistida por Computador), 
contemplando:
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a) uso em rede de microcomputadores;
b) controle de amostragem no servidor 

da rede;
c) discagem automática e marcação de 

entrevista;
d) consistência de valores aceitos nas per-

guntas do questionário;
e) geração de estatísticas de entrevistas 

realizadas (por dia, horário, pesquisador, por 
tempo de duração das entrevistas, retornos e 
substituição de unidades amostrais).

6.5. Na Supervisão da Pesquisa de Cam-
po deve ser observado o seguinte:

a) cada processo de coleta de dados rea-
lizado deverá ser submetido a uma análise, 
de forma que, mediante controles estatísticos 
e qualitativos, seja analisada a validade ou 
não das entrevistas realizadas, para efeito de 
composição do rol de amostras do período de 
coleta de dados;

b) o controle estatístico e qualitativo de 
cada pesquisa será baseado na auditoria dos 
dados do software de gestão da pesquisa e rea-
lizado de forma randômica pela Anatel

c)  fi ca facultada à Anatel a possibilida-
de, nos casos em que julgar necessário, de 
solicitar a emissão de relatórios específi cos, a 
serem discutidos junto com a prestadora, na 
ocasião da coleta dos dados.

6.6. Caberá à empresa contratada pela 
Prestadora de SMP defi nir os procedimentos 
operacionais para realização das pesquisas e 
da organização dos dados que comporão a 
base de dados a ser enviada à Anatel, obser-
vado o disposto neste Regulamento.

6.6.1. Os procedimentos operacionais 
deverão ser encaminhados à Anatel para veri-
fi cação de sua adequação aos requisitos esta-
belecidos neste Regulamento.

6.6. As demais questões referentes à 
pesquisa deverão constar no manual de 
aplicação a ser enviado pela Anatel às pres-
tadoras.

ANEXO III AO RGQ-SMP 
Método de Consolidação dos Indicadores

1. O objetivo principal deste Anexo é a 
apresentação do modelo de consolidação dos 

indicadores de qualidade a ser utilizado na 
consolidação dos índices obtidos em cada 
um dos indicadores.

UNIDADE 
PRIMÁRIA

UNIDADE 
SECUNDÁRIA

2. As defi nições dos indicadores são usa-
das para o cálculo de seus valores em cada 
uma das etapas mostradas na fi gura acima, 
observando-se que, em cada etapa, a partir da 
primeira, as informações vão se acumulando 
de forma ponderada.

I - Defi nições:
a) Indicador: informação signifi cativa 

acerca de determinada área de interesse, que 
demonstra representativamente a sua situa-
ção;

b) Índice: número dimensional ou não 
que signifi ca o valor assumido pelo indicador 
e pode servir para comparação de fenômenos 
aleatórios em tempos ou situações diversas;

c) Fator de Ponderação: valor utilizado 
para determinar o peso de um indicador 
na consolidação do índice representativo de 
uma unidade secundária.

II - Método de Consolidação:
a) cálculo dos Índices:
- para efetivação do cálculo dos índices 

dos indicadores será seguido o estabelecido 
neste Regulamento, para cada indicador in-
dividualmente;

- calculam-se os índices das unidades pri-
márias;

- calculam-se os índices das unidades se-
cundárias, ponderando-os pelos fatores de 
cada unidade primária.

b) consolidação:
- a fórmula a seguir apresenta a metodo-

logia de consolidação usada, partindo-se da 
unidade primária até a consolidação para a 
unidade secundária:

I
S
 = G 100

n

p - 1
nI

P
 x F

P

n

p - 1
F

P
n
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Onde:
I

S
 - índice do indicador SMP

m
 para cada 

unidade secundária;
I

P
 - índice do indicador SMP

m
 a partir de 

cada unidade primária;
F

P
 - fator de ponderação do indicador 

SMP
m
 a partir da unidade primária;

n - número de unidades primárias.
3. O modelo de consolidação apresenta-

do neste Anexo é utilizado pelo Sistema de 
Gerenciamento de Indicadores de Qualidade 
– SGIQ, da Anatel.

4. A critério da Anatel, os indicadores 
poderão ser consolidados em nível de pres-
tadora, utilizando a metodologia apresentada 
neste Anexo, com o mesmo fator de ponde-
ração utilizado para as unidades primárias ou 
secundárias.

 
ANEXO II À RESOLUÇÃO N º 575, DE 

28 DE OUTUBRO DE 2011
ALTERAÇÃO NO REGULAMENTO 

DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP

Art. 1º Revogar o inci so XXVII do art. 3º 
do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal – 
SMP, aprovado pela Resolução nº 477, de 7 
de agosto de 2007, e alterado pelas Resolu-
ções nº 491, de 12 de fevereiro de 2008, e nº 
509, de 14 de agosto de 2008, sem renume-
rar os incisos seguintes.

Art. 2º Dar nova redaç ão aos incisos 
XXVIII e XXIX do art. 3º do Regulamento 
do Serviço Móvel Pessoal – SMP, aprovado 
pela Resolução nº 477, de 7 de agosto de 
2007, e alterado pelas Resoluções nº 491, de 
12 de fevereiro de 2008, e nº 509, de 14 de 
agosto de 2008, passando a vigorar nos ter-
mos da redação abaixo:

“Art. 3º (...)
XXVIII - Setor de Relacionamento: esta-

belecimento, próprio ou disponibilizado por 
meio de contrato(s) com terceiro(s), que pos-
sibilita ao interessado ou Usuário o atendi-
mento presencial de pedidos de informação, 
esclarecimento, entrega, mediante protocolo, 
de reclamações e solicitações de serviço ou 
qualquer outra interação ligada ao serviço da 
prestadora;

XXIX - Setor de Atendimento e/ou Ven-
da: estabelecimento, próprio ou disponibili-
zado por meio de contrato(s) com terceiro(s), 
que possibilita ao interessado ou Usuário o 
atendimento, seja presencial ou não, de al-
gumas demandas relacionadas ao serviço da 
prestadora; (...)”

Art. 3º Dar nova redaç ão aos incisos XIX 
e XXI do art. 10 do Regulamento do Servi-
ço Móvel Pessoal – SMP, aprovado pela Re-
solução nº 477, de 7 de agosto de 2007, e 
alterado pelas Resoluções nº 491, de 12 de 
fevereiro de 2008, e nº 509, de 14 de agosto 
de 2008, passando a vigorar nos termos da 
redação abaixo:

“Art. 10. (...)
XIX - manter nas dependências dos Se-

tores de Relacionamento e dos Setores de 
Atendimento e/ou Venda, em local visível e 
de fácil acesso ao público em geral, quadro 
com resumo dos direitos dos Usuários, con-
forme defi nido pela Anatel;

(...)
XXI - disponibilizar os endereços de 

todos os seus Setores de Atendimento e/ou 
Venda e Setores de Relacionamento pelo 
Centro de Atendimento e pela página da 
Prestadora na Internet; (...)”

Art. 4º Dar nova redaç ão ao caput e ao 
§ 2º do art. 14 do Regulamento do Servi-
ço Móvel Pessoal – SMP, aprovado pela Re-
solução nº 477, de 7 de agosto de 2007, e 
alterado pelas Resoluções nº 491, de 12 de 
fevereiro de 2008, e nº 509, de 14 de agosto 
de 2008, passando a vigorar nos termos da 
redação abaixo:

“Art. 14. A prestadora deve cumprir as 
metas de qualidade fi xadas no Regulamento 
de Gestão da Qualidade do SMP (RGQ-
-SMP), bem como nos respectivos Termos 
de Autorização.

(...)
§ 2º Os equipamentos da plataforma do 

SMP devem tornar disponíveis os dados téc-
nicos na forma prevista no RGQ-SMP.”

Art. 5º Dar nova redaç ão ao caput e aos 
§§ 3º, 11 e 12, alínea c do art. 15 do Regu-
lamento do Serviço Móvel Pessoal – SMP, 
aprovado pela Resolução nº 477, de 7 de 



| 479 |

agosto de 2007, e alterado pelas Resoluções 
nº 491, de 12 de fevereiro de 2008, e nº 509, 
de 14 de agosto de 2008, passando a vigorar 
nos termos da redação abaixo:

“Art. 15. A prestadora deve receber recla-
mações, solicitações de serviços e pedidos de 
informação dos Usuários, respondendo ou 
solucionando as solicitações de serviços e os 
pedidos de informação nos prazos fi xados no 
RGQ-SMP.

(...)
§ 3º Todas as reclamações, solicitações de 

serviços, pedidos de rescisão e pedidos de in-
formação apresentados pelo Usuário devem 
ser processados pela prestadora e receber um 
número de protocolo numérico seqüencial a 
ser obrigatoriamente informado ao interes-
sado para possibilitar o acompanhamento 
de sua solução, inclusive por intermédio da 
Internet, do Centro de Atendimento ou do 
Setor de Relacionamento da Prestadora.

(...)
§ 11. Quando o Usuário apresentar sua 

reclamação, solicitação de serviço, pedido de 
rescisão ou pedido de informação pessoal-
mente no Setor de Relacionamento ou Setor 
de Atendimento e/ou Venda da Prestadora, 
deve ser entregue ao Usuário, adicionalmente 
à mensagem de texto prevista no parágrafo 
6º, o recibo contendo o número do protoco-
lo numérico seqüencial.

§ 12. No caso do Usuário apresentar sua 
reclamação, solicitação de serviço, pedido de 
rescisão ou pedido de informação:

(...)
c) pessoalmente, no Setor de Relaciona-

mento ou Setor de Atendimento e/ou Venda, 
a resposta deve ser informada por um meio à 
escolha do Usuário; (...)”

Art. 6º Dar nova redaç ão ao § 7º do art. 
23 do Regulamento do Serviço Móvel Pes-
soal – SMP, aprovado pela Resolução nº 477, 
de 7 de agosto de 2007, e alterado pelas Re-
soluções nº 491, de 12 de fevereiro de 2008, 
e nº 509, de 14 de agosto de 2008, passando 
a vigorar nos termos da redação abaixo:

“Art. 23. (...)
§ 7º Quando o pedido de rescisão for 

feito no Setor de Relacionamento ou no 

Setor de Atendimento e/ou Venda, a con-
fi rmação do recebimento, adicionalmente à 
confi rmação por meio de mensagem de tex-
to prevista no parágrafo 4º, deverá ser en-
tregue imediatamente ao Usuário, mediante 
recibo. (...)”

Art. 7º Dar nova redaç ão ao caput 
e §§ 1º e 3º art. 92 do Regulamento do Ser-
viço Móvel Pessoal – SMP, aprovado pela 
Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007, 
e alterado pelas Resoluções nº 491, de 12 de 
fevereiro de 2008, e nº 509, de 14 de agosto 
de 2008, passando a vigorar nos termos da 
redação abaixo:

“Art. 92. A prestadora deve tornar dispo-
nível ao Usuário o acesso telefônico gratuito 
ao Centro de Atendimento, bem como infor-
mar os endereços dos Setores de Relaciona-
mento e de Atendimento e/ou Venda.

(...)
§ 1º O acesso ao Centro de Atendimento 

deve oferecer grau de serviço compatível com 
o que determina o RGQ-SMP.

(...)
§ 3º As informações referentes aos en-

dereços dos Setores de Relacionamento e os 
Códigos de Acesso dos Centros de Atendi-
mento devem ser disponibilizadas no Con-
trato de Prestação do SMP, conforme o art. 
21, e na página da prestadora na Internet.”

Art. 8º Dar nova redaç ão ao caput do art. 
94 do Regulamento do Serviço Móvel Pes-
soal – SMP, aprovado pela Resolução nº 477, 
de 7 de agosto de 2007, e alterado pelas Re-
soluções nº 491, de 12 de fevereiro de 2008, 
e nº 509, de 14 de agosto de 2008, passando 
a vigorar nos termos da redação abaixo:

“Art. 94. O Usuário deve encaminhar 
suas reclamações e comunicar defeitos dire-
tamente à prestadora, a quem cabe providen-
ciar o atendimento e a correção do problema 
nos prazos estabelecidos no RGQ-SMP.”

Art. 9º Dar nova redaç ão ao caput do art. 
95 do Regulamento do Serviço Móvel Pes-
soal – SMP, aprovado pela Resolução nº 477, 
de 7 de agosto de 2007, e alterado pelas Re-
soluções nº 491, de 12 de fevereiro de 2008, 
e nº 509, de 14 de agosto de 2008, passando 
a vigorar nos termos da redação abaixo:
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“Art. 95. A comunicação destinada à 
Central de Intermediação prevista no Decre-
to nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, deve 
obedecer aos mesmos critérios e metas de 
completamento e disponibilidade estabeleci-
dos para o Centro de Atendimento no Art. 
6º do RGQ-SMP.”

Art. 10. Dar nova reda ção ao §§ 1º, 2º, 
3º , 4º e 5º art. 96 do Regulamento do Ser-
viço Móvel Pessoal – SMP, aprovado pela 
Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007, 
e alterado pelas Resoluções nº 491, de 12 de 
fevereiro de 2008, e nº 509, de 14 de agosto 
de 2008, passando a vigorar nos termos da 
redação abaixo:

“Art. 96. (...)
§ 2º Todos os Setores de Relacionamen-

to, bem como os Setores de Atendimento e/
ou Venda próprios, devem atender aos re-
quisitos de qualidade defi nidos pelo RGQ-
-SMP.

§ 3º O Setor de Atendimento e/ou Ven-
da pertencente à própria prestadora tem as 
mesmas obrigações de um Setor de Relacio-
namento.

§ 4º O Setor de Atendimento e/ou Venda 
de terceiros que efetue Ativação de Estação 
Móvel, deve encaminhar à prestadora pedi-
dos de rescisão do Contrato de Prestação do 
SMP apresentados por Usuários, fornecendo 
comprovante de recebimento.

§ 5º A desativação da Estação Móvel do 
Usuário, decorrente da rescisão do Contrato de 
Prestação do SMP a pedido do Usuário, quan-
do solicitada junto a Setor de Atendimento e/ou 
Venda de terceiros, deve ser efetivada pela pres-
tadora, em até 72 (setenta e duas) horas, e envia-
da à Estação Móvel a mensagem de texto, a que 
se refere o § 6º do art. 15, em até 60 (sessenta) 
horas, a partir da solicitação, sem ônus para o 
Usuário, não se aplicando os prazos estabeleci-
dos no § 10 do art. 15 e no § 1º do art. 23.”

3.4. Tv por Assinatura
3.4.1. LEI Nº 12.485, DE 12 DE 
SETEMBRO DE 2011*

Dispõe sobre a comunicação audiovisual 
de acesso condicionado; altera a Medida Pro-
visória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, 
e as Leis nos 11.437, de 28 de dezembro de 
2006, 5.070, de 7 de julho de 1966, 8.977, de 
6 de janeiro de 1995, e 9.472, de 16 de julho 
de 1997; e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Capítulo I
Do Objeto e das Defi nições 

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre a comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado. 

* Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.
htm. Acesso em 06/02/2013.

Parágrafo único.  Excluem-se do campo 
de aplicação desta Lei os serviços de radiodi-
fusão sonora e de sons e imagens, ressalvados 
os dispositivos previstos nesta Lei que expres-
samente façam menção a esses serviços ou a 
suas prestadoras. 

[...]

Capítulo VIII
Dos Assinantes do Serviço de 

Acesso Condicionado 

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem prejuí-
zo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor), e nas demais normas aplicá-
veis às relações de consumo e aos serviços de 
telecomunicações: 

I - conhecer, previamente, o tipo de pro-
gramação a ser exibida; 

II - contratar com a distribuidora do ser-
viço de acesso condicionado os serviços de 
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instalação e manutenção dos equipamentos 
necessários à recepção dos sinais; 

III - (VETADO); 
IV - relacionar-se apenas com a prestado-

ra do serviço de acesso condicionado da qual 
é assinante;

V - receber cópia impressa ou em meio 
eletrônico dos contratos assim que formali-
zados; 

VI - ter a opção de contratar exclusiva-
mente, de forma onerosa, os canais de dis-
tribuição obrigatória de que trata o art. 32. 

Art. 34. As prestadoras do serviço de aces-
so condicionado deverão atender os usuários 
em bases não discriminatórias, exceto se a 
discriminação for necessária para o alcance 
de objetivos sociais relevantes suportados por 
políticas públicas que a justifi quem. 

 

3.4.2. RESOLUÇÃO N. 581 
(regulamenta a Lei 12.485/2011)*

RESOLUÇÃO Nº 581, DE 26 DE 
MARÇO DE 2012

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Acesso Condicionado (SeAC) bem como a 
prestação do Serviço de TV a Cabo (TVC), 
do Serviço de Distribuição de Sinais Multi-
ponto Multicanal (MMDS), do Serviço de 
Distribuição de Sinais de Televisão e de Áu-
dio por Assinatura via Satélite (DTH) e do 
Serviço Especial de Televisão por Assinatu-
ra (TVA).

O CONSELHO DIRETOR DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECO-
MUNICAÇÕES, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 35 
do Regulamento da Agência Nacional de Te-
lecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 
2.338, de 7 de outubro de 1997;

* Disponível em: http://legislacao.anatel.gov.
br/resolucoes/34-2012/139-resolucao-581.htm 
Acesso em 06/02/2013.

CONSIDERANDO o disposto no art. 
42 da Lei nº 12.485, de 12 de setembro 
de 2011, que estabelece prazo para que a 
Anatel, no âmbito de suas competências, 
regulamente as disposições daquele diplo-
ma legal;

CONSIDERANDO a necessidade de 
atualizar a regulamentação dos serviços de te-
levisão por assinatura e de substituir a regula-
mentação de telecomunicações editada antes 
da criação da Anatel, nos termos dispostos 
no inciso I do art. 214 da Lei nº 9.472, de 
16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomu-
nicações (LGT);

CONSIDERANDO as contribuições re-
cebidas em decorrência da Consulta Pública 
nº 65, de 19 de dezembro de 2012, publica-
da no Diário Oficial da União do dia 20 de 
dezembro de 2012;

CONSIDERANDO deliberação tomada 
em sua Reunião nº 645 642, de 22 de março 
de 2012; (Retificação publicada no DOU de 
13/08/2012)

CONSIDERANDO o constante dos au-
tos do processo nº 53500.021882/2011;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo a 
esta Resolução, o Regulamento do Serviço 
de Acesso Condicionado (SeAC).

Art. 2º O Regulamento do Serviço de 
Acesso Condicionado (SeAC) substitui o 
Regulamento do Serviço Especial de Tele-
visão por Assinatura, aprovado pelo Decre-
to nº 95.744, de 23 de fevereiro de 1988, e 
alterado pelo Decreto nº 95.815, de 10 de 
março de 1988; o Regulamento do Servi-
ço de TV a Cabo, aprovado pelo Decreto 
nº 2.206, de 14 de abril de 1997; a Norma 
do Serviço de Distribuição de Sinais Mul-
tiponto Multicanal, aprovada pela Portaria 
do Ministério das Comunicações nº 254, de 
16 de abril de 1997, à exceção de seu Item 
9 (Aspectos Técnicos); a Norma do Serviço 
de Distribuição de Sinais de Televisão e de 
Áudio por Assinatura via Satélite, aprova-
da pela Portaria do Ministério das Comuni-
cações nº 321, de 21 de maio de 1997; e a 
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Norma do Serviço de TV a Cabo, aprovada 
pela Portaria do Ministério das Comunica-
ções nº 256, de 18 de abril de 1997, à exce-
ção de seus Itens 2 (Definições), 8 (Aspec-
tos Técnicos) e 9 (Operação dos Sistemas de 
TV a Cabo).

Art. 3º O art. 1º do Plano Geral de Me-
tas de Qualidade para os Serviços de Televi-
são por Assinatura, aprovado pela Resolução 
nº 411, de 14 de julho de 2005, e alterada 
pela Resolução nº 493, de 27 de fevereiro de 
2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Este Plano estabelece as metas de 
qualidade a serem cumpridas pelas prestado-
ras de serviços de TV a Cabo, Distribuição de 
Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), de 
Distribuição de Sinais de Televisão e de Áu-
dio por Assinatura Via Satélite (DTH), Espe-
cial de Televisão por Assinatura (TVA) e de 
Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), ten-
do por objetivo possibilitar à Agência Nacio-
nal de Telecomunicações – Anatel, a gestão da 
qualidade desses serviços sob a regência da Lei 
nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, da Lei 
nº 9.472, de 16 de julho de 1997, da Lei nº 
8.977, de 6 de janeiro de 1995, e das regu-
lamentações específicas dos mencionados ser-
viços”.

Art. 4º O art. 1º do Regulamento de 
Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinan-
tes dos Serviços de Televisão por Assinatura, 
aprovado pela Resolução nº 488, de 13 de 
dezembro de 2007, e alterado pela Resolução 
nº 528, de 17 de abril de 2009, passa a vigo-
rar com a seguinte redação:

“Art. 1º Este Regulamento estabelece normas 
básicas de proteção e defesa dos direitos dos 
assinantes dos serviços de TV a Cabo, Dis-
tribuição de Sinais Multiponto Multicanal 
(MMDS), de Distribuição de Sinais de Tele-
visão e de Áudio por Assinatura Via Satélite 
(DTH), Especial de Televisão por Assinatu-
ra (TVA) e de Acesso Condicionado (SeAC), 
sob a regência da Lei nº 12.485, de 12 de se-
tembro de 2011, da Lei nº 9.472, de 16 de 
julho de 1997, Lei Geral de Telecomunica-

ções (LGT), da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro 
de 1995, Lei do Serviço de TV a Cabo, e das 
regulamentações específicas dos mencionados 
serviços”.

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

JOÃO BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho

ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 581, 
DE 26 DE MARÇO DE 2012

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE 
ACESSO CONDICIONADO (SeAC)

TÍTULO IV
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Capítulo I
Das Condições Gerais

 Art. 47. A Prestadora é responsável pe-
rante o Assinante e a Anatel pela prestação, 
execução e qualidade do serviço, inclusive 
quanto ao correto funcionamento da Rede 
de Telecomunicações, ainda que essa seja de 
propriedade de terceiros.

 Art. 48. O serviço deve ser prestado em 
condições não discriminatórias, não poden-
do a Prestadora recusar o acesso, dentro das 
Áreas de Abrangência do Atendimento das 
estações licenciadas, constantes do Proje-
to Técnico apresentado à Agência, a todos 
que o solicitarem, conforme disponibilidade 
técnica da rede da Prestadora, observadas as 
informações cadastradas nos sistemas dispo-
nibilizados pela Anatel.

Parágrafo único. A Prestadora do SeAC 
deverá atender os usuários em bases não dis-
criminatórias, exceto se a discriminação for 
necessária para o alcance de objetivos sociais 
relevantes suportados por políticas públicas 
que a justifi quem.

 Art. 49. Todos os planos de serviço co-
mercializados pela Prestadora, bem como 
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facilidades adicionais do serviço, devem ser 
oferecidos aos Assinantes, sem discriminação 
dentro da Área de Abrangência do Atendi-
mento.

§ 1º O Plano Básico é de oferta obrigató-
ria e deve estar sempre disponível, de forma 
onerosa, a todos os Assinantes dentro de to-
das as Áreas de Abrangência do Atendimento 
da Prestadora.

§ 2º O Assinante deve ter sempre a opção 
de contratar apenas o Plano Básico.

§ 3º A Prestadora deverá informar de 
forma clara, em sua página na internet e em 
outro meio de fácil acesso, os canais de pro-
gramação e as condições de contratação de 
todos os planos de serviço comercializados e 
seus respectivos preços.

 Art. 50. A Prestadora não poderá, direta-
mente ou por intermédio de suas controladas, 
controladoras ou coligadas inserir ou associar 
qualquer tipo de publicidade ou conteúdo au-
diovisual nos canais de programação ou nos 
conteúdos audiovisuais avulsos veiculados 
sem a prévia e expressa autorização do titular 
do Canal de Programação ou do conteúdo a 
ser veiculado, respectivamente.

 Art. 51. A Prestadora não poderá veicular 
por meio do SeAC qualquer conteúdo sem 
aviso, antes de sua apresentação, de classifi ca-
ção informando a natureza do conteúdo e as 
faixas etárias a que não se recomende.

§ 1º A Anatel ofi ciará as prestadoras so-
bre os canais de programação em desacordo 
com as regras de classifi cação indicativa do 
Ministério da Justiça, cabendo a elas a cessa-
ção da distribuição desses canais de progra-
mação em até 5 (cinco) dias úteis, contados o 
recebimento da comunicação.

§ 2º A Prestadora deve informar aos as-
sinantes cujos planos de serviço contenham 
Canal de Programação em desacordo com as 
regras de classifi cação indicativa do Ministé-
rio da Justiça sobre a cessação da distribuição 
do Canal de Programação antes de sua efetiva 
exclusão.

§ 3º Após a cessação da distribuição dos 
canais de programação referidos no caput, as 
prestadoras terão o prazo de 30 (trinta) dias 
para:

I - retornar a distribuição desses canais 
após a sua regularização; ou

II - substituir o canal por outro de mes-
mo gênero.

§ 4º A Prestadora deverá conceder des-
conto proporcional na assinatura a partir do 
mês subsequente ao que ocorreu a cessação 
da distribuição do canal em desacordo com 
as regras de classifi cação indicativa do Minis-
tério de Justiça, pela indisponibilidade desse 
Canal de Programação, a todos os assinantes 
afetados, desde a cessação da exibição do ca-
nal até sua regularização ou substituição por 
outro canal de mesmo gênero.

§ 5º A Prestadora deverá ofertar ao As-
sinante dispositivo eletrônico que permita o 
bloqueio da recepção dos canais de progra-
mação ou dos conteúdos transmitidos.

[...]

Capítulo IV
Dos Direitos e Obrigações das Prestadoras

 Art. 72. Constituem direitos da Pres-
tadora aqueles estabelecidos na legislação e 
na regulamentação aplicável, em especial, os 
dispostos neste Regulamento.

 Art. 73. Constituem obrigações da Pres-
tadora do serviço, sem prejuízo do disposto 
na legislação aplicável:

I - tornar disponíveis ao Assinante infor-
mações sobre características e especifi cações 
técnicas das unidades receptoras decodifi ca-
doras, necessárias à sua conexão com a rede;

II - tornar disponível, independente do 
Plano de Serviço, sempre que solicitado pelo 
Assinante, URD que assegure a utilização de 
janela com interprete da Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) ou a subtitulação, por meio 
de legenda oculta, para garantir o direito de 
acesso à informação às pessoas portadoras de 
defi ciência auditiva, em todas suas saídas de 
sinal, analógicas e digitais;

III - manter as condições referidas nos 
Títulos II e IV deste Regulamento durante 
todo o período de prestação do serviço;

IV - cumprir, dentro do prazo estipulado, 
exigência feita pela Anatel;
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V - preservar a instalação do sistema de 
recepção existente antes da instalação do 
SeAC, assegurando a recepção, pelo Disposi-
tivo Terminal, dos canais de programação de 
radiodifusão de sons e imagens abertos e não 
codifi cados disponíveis na unidade residen-
cial do Assinante;

VI - manter a instalação do sistema de 
recepção dos canais de programação de 
radiodifusão de sons e imagens abertos e 
não codificados após a desinstalação do 
SeAC;

VII - informar ao Assinante sobre as ins-
talações do sistema de recepção dos canais de 
programação de radiodifusão de sons e ima-
gens disponível no domicílio ou outros meios 
para recebimento desses canais de programa-
ção, e a correta operação dos equipamentos 
necessários para a fruição da programação da 
televisão aberta;

VIII - permitir à Anatel acesso às instala-
ções utilizadas na prestação do serviço, ainda 
que contratadas com terceiros;

IX - manter a Anatel informada quanto à 
identifi cação das entidades contratadas para 
o provimento de redes de telecomunicações 
utilizadas na prestação do serviço;

X - garantir que os equipamentos e ele-
mentos de rede passíveis de certifi cação ou 
homologação utilizados no serviço estejam 
em conformidade com as normas de certifi -
cação e homologação aplicáveis;

XI - obter o licenciamento das estações 
antes de iniciar a prestação comercial do ser-
viço;

XII - colocar à disposição das autorida-
des e dos agentes da defesa civil, nos casos 
de calamidade pública, todos os meios e sis-
temas que lhe forem solicitados com vistas a 
lhes dar suporte ou a amparar as populações 
atingidas;

XIII - iniciar a prestação comercial do 
serviço no prazo determinado;

XIV - enviar, anualmente, balanço pa-
trimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, já exigíveis e apre-
sentados na forma da lei, vedada a sua subs-
tituição por balancetes ou balanços provi-
sórios;

XV - tornar disponíveis ao Assinante ins-
truções de instalação da Unidade Receptora 
Decodifi cadora na rede da Prestadora;

XVI - tornar disponível ao Assinante dis-
positivo eletrônico, quando por ele solicitado 
e às suas expensas, que permita o bloqueio 
da recepção de canais de programação ou dos 
conteúdos transmitidos;

XVII - não causar interferência prejudi-
cial em qualquer serviço ou sistema de tele-
comunicações devidamente licenciado ope-
rando em caráter primário;

XVIII - as interrupções do serviço, por 
período superior a 24 (vinte e quatro) horas 
consecutivas, deverão ser justifi cadas, dentro 
do prazo de 72 (setenta e duas) horas, peran-
te a Anatel;

XIX - prestar, a qualquer tempo, infor-
mações solicitadas pela Agência;

XX - obedecer às características técnicas 
estabelecidas no Projeto Técnico e nas infor-
mações cadastradas em sistema informatiza-
do designado pela Agência.

XXI - apresentar, anualmente, até 31 de 
dezembro, a expectativa de implantação em 
número de domicílios a serem cobertos por 
infraestrutura para a prestação do serviço 
para o ano subsequente, por Área de Abran-
gência do Atendimento, informando as tec-
nologias a serem utilizadas;

XXII - apresentar, trimestralmente, até o 
dia 15 do mês subsequente, as informações 
relativas à implantação do sistema em cada 
estação, contendo, no mínimo, o número 
total de domicílios com infraestrutura dispo-
nível para a prestação do serviço, e o número 
de domicílios adicionados no trimestre ante-
rior, ambos por tecnologia;

XXIII - informar, anualmente, até 31 de 
janeiro, à Anatel, a relação das empresas e en-
tidades que, no ano anterior, utilizaram ou 
utilizam os Canais de Programação de Dis-
tribuição Obrigatória;

XXIV - contratar programação de pro-
gramadoras devidamente credenciadas;

XXV - contratar pacotes de empacotado-
ras devidamente credenciadas;

Parágrafo único. A Anatel estabelecerá, 
em regulamentação específi ca, as informa-
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ções que as prestadoras deverão disponibili-
zar à Agência para o planejamento, acompa-
nhamento e controle da prestação do serviço.

 Art. 74. É vedado à Prestadora condi-
cionar a oferta do SeAC ao consumo casado 
de qualquer outro bem ou serviço, prestado 
por seu intermédio ou de parceiros, coli-
gadas, controladas ou controladora, bem 
como, sem justa causa, a limites quantita-
tivos.

 Art. 75. As prestadoras do SeAC podem 
promover Oferta Conjunta de Serviços de 
Telecomunicações, em conformidade com a 
regulamentação vigente, respeitadas as con-
dições específi cas de cada serviço de teleco-
municações integrante da oferta.

§ 1º O disposto no caput não exime 
a Prestadora de fi rmar junto ao Assinante, 
contrato específi co de cada serviço de tele-
comunicações integrante da oferta, devendo 
ser entregues aos assinantes cópias assinadas 
dos respectivos contratos, no ato da contra-
tação.

§ 2º Caso a contratação de algum servi-
ço de telecomunicações se dê por meio do 
portal da Prestadora na Internet ou por te-
lefone, a Prestadora deve enviar o contrato 
ao Assinante por correio eletrônico ou outra 
forma acordada com o Assinante, nos prazos 
previstos na regulamentação de cada um dos 
serviços incluídos na oferta.

§ 3º No ato da contratação, devem ser 
claramente informadas ao Assinante todas as 
condições relativas à contratação dos serviços 
de telecomunicações em caso de oferta con-
junta, bem como as condições específi cas de 
prestação de cada serviço de telecomunica-
ções integrante da oferta.

§ 4º As condições de que trata o § 3º 
devem incluir facilidades e comodidades 
adicionais, preço conjunto e em separado 
de cada um dos serviços integrantes da ofer-
ta, benefícios, prazos da oferta conjunta, e 
perda de benefícios, se houver, no caso de 
rescisão.

§ 5º As peças publicitárias relativas à 
Oferta Conjunta de Serviços de Telecomuni-
cações devem conter as informações relativas 
ao preço avulso de cada serviço ofertado.

§ 6º A Prestadora não poderá impor 
qualquer barreira não justifi cada que possa 
impedir a contratação individualizada pelo 
consumidor de cada serviço de telecomuni-
cações integrante da oferta conjunta.

§ 7º O preço relativo à oferta do SeAC 
em separado não poderá exceder aquele re-
lativo à oferta conjunta de menor preço na 
qual as condições de fruição do SeAC sejam 
semelhantes às previstas para o caso de sua 
oferta em separado.

 Art. 76. É vedado à Prestadora restringir 
a ativação em sua rede de Unidade Receptora 
Decodifi cadora de propriedade do Assinan-
te, desde que devidamente homologada pela 
Anatel, observado o dever de informação do 
inciso I do art. 73.

Parágrafo único. A Prestadora manterá 
em seu sítio na Internet relação atualizada 
das unidades receptoras decodifi cadores tec-
nicamente compatíveis com sua rede.

 
Capítulo V

Dos Direitos e Obrigações dos Assinantes

 Art. 77. Os direitos e obrigações dos as-
sinantes do SeAC são regidos pelo Regula-
mento de Proteção e Defesa dos Direitos dos 
Assinantes dos Serviços de Televisão por Assi-
natura e pela Lei Geral de Telecomunicações.

3.4.3. RESOLUÇÃO Nº 488, DE 3 DE 
DEZEMBRO DE 2007*

Aprova o Regulamento de Proteção e De-
fesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços 
de Televisão por Assinatura.

O CONSELHO DIRETOR DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECO-
MUNICAÇÕES, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 35 
do Regulamento da Agência Nacional de Te-

* Disponível em: http://legislacao.anatel.gov.br/
resolucoes/22-2007/10-resolucao-488. Acesso em 
06/02/2013.
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lecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 
2.338, de 7 de outubro de 1997;

CONSIDERANDO os comentários re-
cebidos decorrentes da Consulta Pública nº 
712, de 19 de maio de 2006, publicada no 
Diário Oficial da União do dia 26 de maio 
de 2006;

CONSIDERANDO deliberação toma-
da em Reunião nº 455, de 11 de outubro de 
2007;

CONSIDERANDO o constante dos au-
tos do processo nº 53500.020640/2004;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, na forma do anexo, o 
Regulamento de Proteção e Defesa dos Di-
reitos dos Assinantes dos Serviços de Televi-
são por Assinatura.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho

ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 488, 
DE 3 DE DEZEMBRO DE 2007

REGULAMENTO DE PROTEÇÃO 
E DEFESA DOS DIREITOS DOS 

ASSINANTES DOS SERVIÇOS DE 
TELEVISÃO POR ASSINATURA

 Capítulo I
Das Disposições Gerais

 Art. 1º Este Regulamento estabelece 
normas básicas de proteção e defesa dos 
direitos dos assinantes dos serviços de TV 
a Cabo, Distribuição de Sinais Multiponto 
Multicanal (MMDS), de Distribuição de 
Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatu-
ra Via Satélite (DTH), Especial de Televisão 
por Assinatura (TVA) e de Acesso Condi-
cionado (SeAC), sob a regência da Lei nº 
12.485, de 12 de setembro de 2011, da Lei 
nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Ge-
ral de Telecomunicações (LGT), da Lei nº 

8.977, de 6 de janeiro de 1995, Lei do Ser-
viço de TV a Cabo, e das regulamentações 
específi cas dos mencionados serviços. (Re-
dação dada pela Resolução nº 581, de 26 de 
março de 2012)

Parágrafo único. Os serviços compreen-
didos no caput doravante serão denomina-
dos serviços de televisão por assinatura.

 Art. 2º Para fi ns deste Regulamento são 
adotadas as seguintes defi nições:

I - Área de Prestação do Serviço (APS): 
área geográfi ca defi nida no ato de outorga de 
exploração de serviços de televisão por assi-
natura;

II - Assinante: pessoa natural ou jurídi-
ca que fi rma contrato com a Prestadora para 
fruição do serviço;

III - Assinatura: valor pago periodica-
mente pelo Plano de Serviço contratado;

IV - Ativação: procedimento realizado 
pela prestadora que habilita o conversor/de-
codifi cador de sinal ou equipamento similar 
associado a Ponto-Principal ou a Ponto-Ex-
tra a operar na rede da Prestadora; (Redação 
dada pela Resolução nº 528, de 17 de abril 
de 2009)

V - Centro de Atendimento: setor da 
Prestadora responsável pelo recebimento de 
reclamações, solicitações de informações e de 
serviços, que oferece atendimento pessoal, de 
forma presencial, por Correspondência, tele-
fônico, podendo ainda oferecer atendimento 
eletrônico ou automático;

VI - Correspondência: qualquer forma 
de comunicação, excluída a telefônica, en-
caminhada ao Centro de Atendimento, tais 
como carta, fax, correspondência, ou outra 
que venha a ser criada;

VII - Interrupção do Serviço: cessação 
temporária, total ou parcial, da prestação do 
serviço;

VIII - Plano de Serviço: conjunto de pro-
gramas ou programações e outras facilidades 
de serviço contratadas pelo Assinante junto 
à Prestadora;

IX - Ponto-Principal: primeiro ponto 
de acesso à programação contratada com a 
Prestadora instalado no endereço do Assi-
nante;
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X - Ponto-Extra: ponto adicional ao pon-
to principal, de acesso à programação contra-
tada, ativado no mesmo endereço do ponto 
principal do Assinante;

XI - Ponto-de-Extensão: ponto adicional 
ao ponto principal, de acesso à programação 
contratada, ativado no mesmo endereço do 
Ponto-Principal do Assinante, que reproduz, 
integral e simultaneamente, sem qualquer al-
teração, o canal sintonizado no Ponto-Princi-
pal ou no Ponto-Extra;

XII - Prestadora: pessoa jurídica que, me-
diante concessão, autorização ou permissão, 
presta o serviço de televisão por assinatura;

XIII - Instalação: procedimento que 
compreende a instalação da rede interna e 
do conversor/decodifícador de sinal ou equi-
pamento similar associado a Ponto-Principal 
ou a Ponto-Extra, bem como a sua ativação; 
(Incluído pela Resolução nº 528, de 17 de 
abril de 2009)

XIV - Programas pagos individualmente: 
programação avulsa ofertada pela prestadora 
aos seus assinantes, em horário pré-determi-
nado, cuja contratação ocorre por evento e 
independe do plano de serviço. (Incluído 
pela Resolução nº 528, de 17 de abril de 
2009)

 
Capítulo II

Dos Direitos dos Assinantes

 Art. 3º São direitos do Assinante:
I - acesso aos serviços de televisão por as-

sinatura, com padrões de qualidade e regula-
ridade adequados a sua natureza em sua Área 
de Prestação de Serviço, conforme condições 
ofertadas ou contratadas;

II - liberdade de escolha de sua Prestado-
ra e do Plano de Serviço;

III - não discriminação quanto às condi-
ções de acesso e fruição do serviço, desde que 
presentes as condições técnicas necessárias, ob-
servado o disposto na regulamentação vigente;

IV - prévio conhecimento das condições 
de contratação, prestação, fi delização e sus-
pensão dos serviços, especialmente, dos pre-
ços cobrados, bem como a periodicidade e o 
índice aplicável, em caso de reajuste;

V - inviolabilidade e segredo da comuni-
cação entre Assinante e Prestadora, salvo nas 
hipóteses e condições constitucional e legal-
mente previstas;

VI - não suspensão do serviço sem sua 
solicitação, salvo por débito diretamente de-
corrente de sua utilização ou por descumpri-
mento de condições contratuais;

VII - respeito a sua privacidade nos do-
cumentos de cobrança e na utilização de 
seus dados pessoais pelas Prestadoras do 
serviço;

VIII - obtenção de resposta às solicitações 
de informações e às reclamações apresentadas 
junto às Prestadoras do serviço, podendo o 
Assinante exigir que a resposta seja dada por 
escrito;

IX - direito de petição contra as Prestado-
ras do serviço perante o órgão regulador e os 
organismos de defesa do consumidor;

X - reparação dos danos causados pela 
violação de seus direitos;

XI - adequada prestação do serviço que 
satisfaça às condições de regularidade, respei-
to no atendimento, cumprimento de normas 
e prazos procedimentais;

XII - acesso às Prestadoras para encami-
nhamento de reclamações, solicitações de in-
formações e serviços, e sugestões;

XIII - restabelecimento da prestação dos 
serviços:

a) em até 48 (quarenta e oito) horas, con-
tadas a partir da quitação dos débitos pen-
dentes; ou

b) em até 24 (vinte e quatro) horas, a par-
tir da comprovação da quitação ou de erro 
de cobrança nos termos da legislação vigente.

XIV - acesso às informações relativas a 
sua pessoa constantes de registros ou bancos 
de dados de prestadores de serviços;

XV - obtenção de informações precisas 
sobre local e horário de funcionamento dos 
centros de atendimento das Prestadoras;

XVI - acesso à tramitação e informações 
por escrito sobre as decisões proferidas e res-
pectiva motivação;

XVII - recebimento do documento de 
cobrança contendo os dados necessários à 
exata compreensão do serviço prestado;
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XVIII - recebimento adequado dos ser-
viços de instalação, manutenção e retirada 
dos equipamentos necessários à recepção dos 
sinais;

XIX - não ser obrigado ou induzido a 
adquirir bens ou equipamentos que não 
sejam de seu interesse, salvo diante de 
questão de ordem técnica, para fruição do 
serviço;

XX - obtenção gratuita de informações 
sobre os canais e a programação oferecida;

XXI - devolução, em dinheiro, das quan-
tias pagas em decorrência de cobrança inde-
vida, por valor igual ao dobro do que pagou 
em excesso, acrescido dos mesmos encargos 
aplicados pela prestadora aos valores pagos 
em atraso;

XXII - suspensão temporária do serviço 
contratado, quando solicitada, nos termos do 
disposto no artigo 12;

XXIII - substituição, sem ônus, dos equi-
pamentos instalados no endereço do Assi-
nante e necessários à prestação do serviço, em 
caso de incompatibilidade técnica ocasiona-
da por modernização da rede da Prestadora, 
que impeça a fruição do serviço; (Redação 
dada pela Resolução nº 528, de 17 de abril 
de 2009)

XXIV - substituição, sem ônus, dos equi-
pamentos da Prestadora instalados no ende-
reço do Assinante, necessários à prestação do 
serviço, em caso de vício ou fato do produto; 
(Redação dada pela Resolução nº 528, de 17 
de abril de 2009)

XXV - comunicação prévia da inclusão 
do nome do Assinante em cadastros, banco 
de dados, fi chas ou registros de inadimplen-
tes;

XXVI - rescindir, antecipadamente, sem 
ônus, o contrato quando constatado des-
cumprimento de obrigação contratual ou 
legal por parte da Prestadora; e

XXVII - ter acesso, por meio eletrônico, 
correspondência ou pessoalmente, a seu cri-
tério e sem qualquer ônus, ao conteúdo das 
gravações das chamadas por ele efetuadas ao 
Centro de Atendimento da Prestadora, em 
até 10 (dez) dias. (Incluído pela Resolução 
nº 567, de 24 de maio de 2011)

 Capítulo III
Dos Deveres dos Assinantes

 Art. 4º São deveres dos Assinantes:
I - utilização adequada dos serviços e 

equipamentos fornecidos pela Prestadora, 
procedendo com lealdade e boa-fé;

II - prestação das informações que lhe 
forem solicitadas relacionadas à fruição do 
serviço e colaboração para sua adequada 
prestação, obrigando-se a manter seus dados 
cadastrais atualizados;

III - comunicação das irregularidades 
praticadas pelas Prestadoras às autoridades 
competentes;

IV - cumprimento regular das obrigações 
assumidas em contrato;

V - pagamento pela prestação dos servi-
ços na forma contratada;

VI - zelar pela integridade dos equipa-
mentos da Prestadora sob sua posse; e

VII - somente adquirir equipamentos 
que possuam certifi cação expedida ou aceita 
pela Anatel, quando aplicável.

 
Capítulo IV

Dos Deveres da Prestadora

 Art. 5º A Prestadora de serviço de televi-
são por assinatura está obrigada a:

I - realizar a distribuição dos sinais em 
condições técnicas adequadas;

II - prover o serviço, não podendo recusar 
por discriminação de qualquer tipo, àqueles 
cujas dependências estejam localizadas na 
Área de Prestação do Serviço, observado o 
disposto na regulamentação vigente;

III - observar as normas e regulamentos 
relativos ao serviço;

IV - submeter-se à fi scalização exercida 
pela Anatel;

V - tornar disponível ao Assinante, 
quando por ele solicitado e às expensas dele, 
dispositivo que permita o bloqueio de ca-
nais;

VI - a possibilitar ao Assinante a verifi -
cação e o pagamento do débito vencido ou 
vincendo, no Centro de Atendimento ou por 
meio eletrônico; e
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VII – manter, à disposição do Assinante a 
gravação das chamadas efetuadas ao seu Cen-
tro de Atendimento pelo prazo mínimo de 6 
(seis) meses da data da realização da chama-
da. (Incluído pela Resolução nº 567, de 24 
de maio de 2011)

 Seção I
Das Interrupções do Serviço e 

das Quedas do Sinal

 Art. 6º O Assinante que tiver o servi-
ço interrompido, por tempo superior a 30 
(trinta) minutos, deve ser compensado pela 
Prestadora, por meio de abatimento ou res-
sarcimento, em valor proporcional ao da 
Assinatura, correspondente ao período de 
interrupção.

§ 1º No caso de programas pagos indi-
vidualmente, a compensação será feita pelo 
seu valor integral, independente do período 
de interrupção.

§ 2º A duração da interrupção de que tra-
ta o caput, o valor e a forma de compensação 
devem:

I – constar no documento de cobrança 
do mês em que se der a interrupção se esta 
ocorrer antes da sua emissão; ou

II – constar do documento de cobrança 
do mês subseqüente em que se der a inter-
rupção se esta ocorreu após a emissão deste.

§ 3º A compensação deve ocorrer me-
diante ressarcimento quando não houver 
próximo documento de cobrança, salvo se 
houver débito do Assinante em aberto, oca-
sião em que o ressarcimento será descontado 
do débito.

 Art. 7º As manutenções preventivas, am-
pliações da rede ou quaisquer alterações no 
sistema, que provocarem queda da qualidade 
dos sinais transmitidos ou a Interrupção do 
Serviço oferecido pelas Prestadoras, deverão 
ser realizadas, preferencialmente, em dias 
úteis e comunicadas aos Assinantes poten-
cialmente afetados, informando a data e a 
duração da interrupção, com antecedência 
mínima de 3 (três) dias.

§ 1º Na situação prevista no caput, as 
Prestadoras de serviços de televisão por as-

sinatura deverão realizar a compensação ao 
assinante, nos termos do art. 6º, naquilo que 
a soma do total de interrupções exceder 24 
horas no mês.

§ 2º A Prestadora deverá comunicar à 
Anatel, com antecedência mínima de 3 (três) 
dias, caso a situação prevista no caput puder 
se prolongar por mais de 24 (vinte e quatro) 
horas consecutivas.

 Art. 8º As Prestadoras não serão obri-
gadas a realizar a compensação prevista no 
art. 6º se comprovarem que a Interrupção 
do Serviço foi causada pelo próprio Assi-
nante.

 Art. 9º O restabelecimento da prestação 
do serviço não exime a Prestadora do dever 
de realizar a compensação do período de 
interrupção no documento de cobrança do 
mês subseqüente ao evento, na forma previs-
ta no art. 6º deste regulamento.

 Art. 10. A Prestadora deve manter regis-
tro, por um período mínimo de 24 (vinte e 
quatro) meses, com histórico que demonstre 
os períodos de Interrupção do Serviço, as 
medidas tomadas para a sua normalização e 
o respectivo tempo de implementação para o 
seu efetivo restabelecimento.

 Art. 11. Para apurar o tempo de Inter-
rupção do Serviço e calcular o valor a ser 
compensado, a Prestadora deve somar todo e 
qualquer período de Interrupção do Serviço, 
mesmo nos casos de reparos técnicos, ajustes 
ou manutenção do sistema, computando-se 
os períodos de cada canal, aplicando-se às 
eventuais interrupções os seguintes parâme-
tros:

I - havendo interrupção da transmissão 
dos sinais, a Prestadora deve realizar a com-
pensação no documento de cobrança do As-
sinante, nos termos do art. 6º, no valor pro-
porcional ao período em que o serviço não 
foi prestado;

II - devem ser computadas todas as inter-
rupções, independente do horário, da dura-
ção ou do número de canais envolvidos;

III - o valor da compensação deve ser 
proporcional ao valor da Assinatura, consi-
derando-se a soma de todos os períodos de 
interrupção;
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IV - na defi nição do valor total da com-
pensação a ser concedida devem ser descon-
sideradas as sobras de valor inferior a R$ 0,01 
(um centavo); e

V - a soma dos períodos de interrupção 
deve ser calculada por Assinante e na im-
possibilidade de se determinar os Assinantes 
atingidos, devem ser benefi ciados todos os 
Assinantes da Área de Prestação do Serviço 
onde ocorreram as interrupções, nos termos 
deste regulamento.

§ 1º A compensação do valor na mensa-
lidade paga pelo Assinante não o impede de 
buscar, pelas vias legais, o ressarcimento que 
ainda entenda devido.

§ 2º A compensação não exime a Pres-
tadora das sanções previstas no contrato de 
concessão ou termo de autorização e na regu-
lamentação aplicável.

 Seção II
Da Suspensão do Serviço a Pedido 

do Assinante

 Art. 12. O Assinante que estiver adim-
plente pode requerer à Prestadora, sem ônus, 
a suspensão do serviço contratado, uma úni-
ca vez, a cada período de 12 (doze) meses, 
pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias e o 
máximo de 120 (cento e vinte) dias, manten-
do a possibilidade de restabelecimento, sem 
ônus, da prestação do serviço contratado no 
mesmo endereço.

Parágrafo único. A prestadora tem o pra-
zo de 24 (vinte e quatro) horas para atender à 
solicitação a que se refere este artigo.

 Seção III
Do Atendimento ao Assinante

 Art. 13. A Prestadora deve solucionar as 
reclamações e responder adequadamente aos 
pedidos de informação recebidos dos Assi-
nantes no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis a contar do seu recebimento. (Redação 
dada pela Resolução nº 528, de 17 de abril 
de 2009)

Parágrafo único. No caso de reclamações 
ou pedidos de informação recebidos por 

Correspondência, o prazo máximo é de 10 
(dez) dias úteis.

 Art. 14. A Prestadora deve manter na 
Área de Prestação do Serviço, pelo menos, 
um Centro de Atendimento que ofereça 
atendimento pessoal, de forma presencial, 
por Correspondência e telefônico.

§ 1º O atendimento pessoal, de forma 
presencial, ao Assinante, deve:

a) estar disponível, pelo menos, nas loca-
lidades onde exista ponto de venda do servi-
ço ofertado pela Prestadora; e

b) ser prestado por pessoa devidamente 
qualifi cada para receber, interagir, orientar, 
informar, esclarecer e encaminhar para solu-
ção qualquer solicitação, em especial: (Reda-
ção dada pela Resolução nº 528, de 17 de 
abril de 2009)

I - contestação de débitos;
II - solicitação de reparo;
III - emissão de segunda via do docu-

mento de cobrança;
IV - restabelecimento do serviço; e
V - correção de endereço e outros dados.
§ 2º O atendimento, quando por siste-

ma, deve ser prestado por sistema devida-
mente qualifi cado para receber, interagir, 
orientar, informar, esclarecer e solucionar 
qualquer solicitação.

§ 3º O acesso telefônico, para os Assi-
nantes, ao Centro de Atendimento deve estar 
acessível diariamente, no mínimo, das 9h às 
21h, e ser:

I – gratuito para recebimento de reclama-
ções; e

II – gratuito ou a custo de ligação local 
para os demais atendimentos telefônicos.

§ 4º No atendimento telefônico, a opção 
de acesso a telefonista ou atendente deve es-
tar sempre disponível ao assinante.

§ 5º Imediatamente após opção de falar 
com atendente, a Prestadora deve inserir a se-
guinte mensagem: “Esta chamada está sendo 
gravada. Caso necessário, a gravação poderá 
ser solicitada pelo Assinante”. (Incluído pela 
Resolução nº 567, de 24 de maio de 2011)

 Art. 15. Toda reclamação, solicitação 
de serviços, pedido de rescisão ou de pro-
vidências dirigidos ao Centro de Atendi-
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mento deve receber um número de registro 
sequencial nos sistemas da Prestadora, que 
será informado ao Assinante no início do 
atendimento pela URA (Unidade de Respos-
ta Automática), quando existente, ou pelo 
atendente. (Redação dada pela Resolução nº 
567, de 24 de maio de 2011)

Parágrafo único. Ao Assinante devem ser 
informados, a qualquer momento e sempre 
que solicitados, inclusive por escrito, os nú-
meros de registro seqüencial e a respectiva 
descrição de suas reclamações, solicitações de 
serviços ou providências, relativos aos últimos 
24 (vinte e quatro) meses. (Redação dada pela 
Resolução nº 528, de 17 de abril de 2009)

Seção IV
Dos Valores Cobrados

 Seção IV
Da Cobrança dos Serviços

(Redação dada pela Resolução nº 528, de 17 
de abril de 2009)

 Art. 16. O documento de cobrança deve 
ser inviolável, redigido de maneira clara, in-
teligível, ordenada, em padrão uniforme para 
toda a Área de Prestação do Serviço e deve 
conter os dados necessários à exata com-
preensão dos serviços prestados, com a dis-
criminação dos valores cobrados, detalhando 
inclusive aqueles que correspondem à insta-
lação, à programação e a reparos solicitados. 
(Redação dada pela Resolução nº 528, de 17 
de abril de 2009)

§ 1º O Assinante pode optar por receber 
o documento de cobrança apenas por meio 
eletrônico.

§ 2º O documento de cobrança deve ser 
entregue ao Assinante pelo menos 5 (cinco) 
dias úteis antes da data de seu vencimento.

§ 3º A Prestadora deve informar, no do-
cumento de cobrança, as formas de acesso ao 
Centro de Atendimento.

§ 4º É vedado à Prestadora cobrar do 
assinante valor relativo à emissão e envio de 
boleto bancário ou título de cobrança simi-
lar. (Incluído pela Resolução nº 528, de 17 
de abril de 2009)

 Art. 17. Todo e qualquer valor, além do 
contratado, instituído pela Prestadora, deve 
ser previamente informado ao Assinante e 
expressamente anuído por este em data ante-
rior à sua cobrança.

Parágrafo único. Em qualquer caso, a co-
municação enviada ao Assinante deve conter 
discriminação clara do motivo da nova co-
brança e seus valores.

 Art. 18. O Assinante tem o direito de 
contestar os débitos contra ele lançados pela 
Prestadora, em até 120 (cento e vinte) dias 
após o lançamento, não se obrigando a paga-
mento, ou exigindo a devolução, dos valores 
que considere indevidos.

§ 1º O débito contestado deve ter sua 
cobrança suspensa, e sua nova inclusão fi ca 
condicionada à devida comprovação da pres-
tação dos serviços objetos do questionamen-
to, junto ao assinante, acerca das razões pelas 
quais a contestação foi considerada improce-
dente pela Prestadora.

§ 2º Na situação contemplada no caput, 
o contrato não poderá ser rescindido nem o 
serviço poderá ser interrompido pela Presta-
dora, sob pena de quebra de cláusula con-
tratual.

§ 3º A Prestadora deve responder à con-
testação de débito recebida dos Assinantes no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar 
do seu recebimento.

§ 4º O Assinante que efetuar pagamento 
de quantia cobrada indevidamente tem direi-
to à devolução dessa quantia, por valor igual 
ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 
dos mesmos encargos aplicados pela Presta-
dora aos valores pagos em atraso, salvo enga-
no justifi cável:

a) em dinheiro, em até 15 (quinze) dias 
úteis, contados da contestação da cobrança 
indevida; ou

b) a critério do assinante, em crédito na 
fatura subseqüente.

 Seção V
Da Rescisão

 Art. 19. Para o cancelamento do contrato 
devem ser disponibilizados ao Assinante os 
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mesmos meios pelos quais se fez a contrata-
ção do serviço, tais como carta, fax, correio 
eletrônico ou outra forma de comunicação 
que venha a ser utilizada.

§ 1º Independentemente do meio pelo 
qual fez a contratação, o Assinante poderá, 
por qualquer motivo, rescindir o contrato 
mediante Correspondência à Prestadora.

§ 2º A Correspondência pedindo rescisão 
do contrato deverá ser devidamente subscrita 
pelo Assinante e conter, no mínimo, as se-
guintes informações:

I - nome e CPF do Assinante;
II - número de identifi cação do contrato;
III - endereço da instalação.
§ 3º A cobrança pelo serviço deve cessar 

em até 24 (vinte e quatro) horas após o rece-
bimento do pedido de rescisão, somente po-
dendo ser cobrados dos Assinantes eventuais 
valores residuais, incluindo multas contratu-
ais, se aplicáveis.

§ 4º A Prestadora que exceder o prazo 
previsto no parágrafo anterior deve devolver 
o excedente cobrado.

§ 5º A Prestadora deve providenciar a re-
tirada dos equipamentos de sua propriedade, 
no endereço do assinante, em prazo com ele 
acordado, não podendo excedê-lo em mais 
de 30 (trinta) dias contados da solicitação de 
desativação do serviço.

§ 6º A retirada dos equipamentos deve ser 
realizada pela Prestadora ou terceiro por ela au-
torizado, sem ônus para o Assinante, podendo 
este optar por providenciar a entrega dos equi-
pamentos em local indicado pela Prestadora.

§ 7º Em qualquer hipótese, deve ser dado 
recibo pela Prestadora ao Assinante declaran-
do o estado em que se encontra o equipa-
mento.

§ 8º Excedido o prazo de 30 (trinta) dias 
previsto no § 5º, cessa a responsabilidade do 
Assinante sobre a guarda e integridade dos 
equipamentos.

 Seção VI
Da Cobrança de Débitos

 Art. 20. A Prestadora deve observar a le-
gislação vigente para cobrança dos encargos 

decorrentes do contrato celebrado com o as-
sinante.

 Art. 21. A Prestadora deve notifi car por 
escrito o Assinante inadimplente, com ante-
cedência mínima de 15 (quinze) dias, acerca 
da suspensão da prestação do serviço.

 Art. 22. Transcorridos 15 (quinze) dias 
de suspensão da prestação do serviço, por 
inadimplência, a Prestadora pode rescindir o 
contrato de prestação de serviço.

§ 1º Rescindido o contrato de prestação 
de serviço, por inadimplência, a Prestadora 
pode incluir o registro do débito em sistemas 
de proteção ao crédito, desde que notifi que o 
Assinante por escrito.

§ 2º O registro a que se refere o parágrafo 
anterior somente pode ser efetivado decorri-
dos 15 (quinze) dias do comprovado recebi-
mento da notifi cação da rescisão contratual 
pelo assinante.

§ 3º O valor informado como devido 
pelo Assinante inadimplente aos Sistemas de 
Proteção ao Crédito deve ser correspondente 
ao período usufruído e não pago, incluindo 
juros e multas contratuais, se aplicáveis.

 Seção VII
Dos Serviços

 Art. 23. A Prestadora não pode impedir, 
por contrato ou por qualquer outro meio, 
que o Assinante seja servido por outras redes 
ou serviços de telecomunicações.

 Art. 24. Qualquer que seja o plano de 
serviço contratado, os mecanismos ne-
cessários para aquisição de programação 
ofertada individualmente ou outras facili-
dades, devem estar sempre à disposição do 
assinante, desde que a Prestadora ofereça 
esse serviço.

 Art. 25. A Prestadora deve dar ampla di-
vulgação de cada um de seus planos de servi-
ços e seus respectivos valores, que devem es-
tar disponíveis em página na internet e outro 
meio de fácil acesso.

 Art. 26. Em nenhum caso a Prestadora 
pode discriminar os serviços oferecidos aos 
seus Assinantes em razão do plano de serviço 
contratado.
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 Art. 27. Ao Assinante deve sempre haver 
a opção de contratar os serviços da Prestado-
ra sem cláusulas de fi delização.

§ 1º O prazo máximo de fi delização, 
quando houver, deve ser igual ou inferior a 
12 (doze) meses. (Incluído pela Resolução nº 
528, de 17 de abril de 2009)

§ 2º As regras de fi delização e os valores 
dos benefícios dela decorrentes deverão cons-
tar expressamente do contrato de prestação 
de serviços. (Incluído pela Resolução nº 528, 
de 17 de abril de 2009)

 Art. 28. Qualquer alteração no Plano de 
Serviço deve ser informada ao Assinante no 
mínimo 30 (trinta) dias antes de sua imple-
mentação, e caso o Assinante não se interesse 
pela continuidade do serviço, poderá rescin-
dir seu contrato sem ônus.

§ 1º Caso a alteração mencionada no 
caput implique a retirada de canal do Pla-
no de Serviço contratado, deve ser feita sua 
substituição por outro do mesmo gênero, 
ou procedido desconto na mensalidade paga 
pelo Plano de Serviço contratado, a critério 
do Assinante.

§ 2º A Anatel deve ser informada da alte-
ração, mencionada no caput, que implique a 
retirada de canal do Plano de Serviço contra-
tado, no mínimo 30 (trinta) dias antes de sua 
implementação.

 Art. 29. A programação do Ponto-Prin-
cipal, inclusive programas pagos individual-
mente pelo Assinante, qualquer que seja o 
meio ou forma de contratação, deve ser dis-
ponibilizada, sem cobrança adicional, para 
Pontos-Extras e para Pontos-de-Extensão, 
instalados no mesmo endereço residencial, 
independentemente do Plano de Serviço 
contratado. (Redação dada pela Resolução 
nº 528, de 17 de abril de 2009)

 Art. 30. Quando solicitados pelo Assi-
nante, a Prestadora pode cobrar apenas os 
seguintes serviços que envolvam a oferta de 
Pontos-Extras e de Pontos-de-Extensão: (Re-
dação dada pela Resolução nº 528, de 17 de 
abril de 2009)

I - instalação; e (Redação dada pela Reso-
lução nº 528, de 17 de abril de 2009)

II - reparo da rede interna e dos converso-
res/decodifi cadores de sinal ou equipamentos 
similares. (Redação dada pela Resolução nº 
528, de 17 de abril de 2009)

§ 1º A cobrança dos serviços mencio-
nados neste artigo fi ca condicionada à sua 
discriminação no documento de cobrança, 
conforme defi nido nos arts. 16 e 17 deste 
Regulamento. (Redação dada pela Resolução 
nº 528, de 17 de abril de 2009)

§ 2º A cobrança dos serviços mencio-
nados neste artigo deve ocorrer por evento, 
sendo que os seus valores não podem ser su-
periores àqueles cobrados pelos mesmos ser-
viços referentes ao Ponto-Principal. (Redação 
dada pela Resolução nº 528, de 17 de abril 
de 2009)

 Art. 31. O Assinante, pessoa natural, 
pode utilizar Ponto-de-Extensão, sob sua 
responsabilidade e expensas, para estender o 
sinal do Ponto-Principal ou do Ponto-Extra a 
outros pontos no mesmo endereço.

• V. a Resolução nº 505, de 5 de junho 
de 2008, que suspendeu a efi cácia 
dos arts. 30, 31 e 32 deste Regula-
mento.

 Art. 32. O Assinante pode contratar 
de terceiros a instalação e manutenção de 
Ponto-Extra ou Ponto-de-Extensão, e seus 
respectivos equipamentos. (Revogado pela 
Resolução nº 528, de 17 de abril de 2009)

§ 1º A Prestadora não deve ser responsa-
bilizada pela instalação ou por equipamentos 
contratados de terceiros por ela não autori-
zados, especialmente, por emissões indevidas 
de radiofreqüência, por interferência causada 
em outros serviços, pela instalação de equipa-
mentos não certifi cados e danos decorrentes 
de sua utilização. (Revogado pela Resolução 
nº 528, de 17 de abril de 2009)

§ 2º O Assinante responsabiliza-se pelos 
danos causados à integridade dos equipa-
mentos da Prestadora, quando não contratar 
com ela a instalação. (Revogado pela Resolu-
ção nº 528, de 17 de abril de 2009)

• V. a Resolução nº 505, de 5 de junho 
de 2008, que suspendeu a efi cácia dos 
arts. 30, 31 e 32 deste Regulamento.
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• V. a Resolução nº 508, de 31 de ju-
lho de 2008, que prorrogou o prazo 
de suspensão da efi cácia dos arts. 30 
e 32 e suspendeu a efi cácia dos art. 29 
deste Regulamento.

• V. a Resolução nº 513, de 29 de se-
tembro de 2008, que prorrogou o 
prazo de suspensão da efi cácia dos 
arts. 29, 30 e 32 deste Regulamento.

• V. a Resolução nº 517, de 31 de outu-
bro de 2008, que prorrogou o prazo 
de suspensão da efi cácia dos arts. 29, 
30 e 32 deste Regulamento.

• V. a Resolução nº 520, de 27 de no-
vembro de 2008, que prorrogou o 
prazo de suspensão da efi cácia dos 
arts. 29, 30 e 32 deste Regulamento.

• V. a Resolução nº 525, de 26 de feve-
reiro de 2009, que prorrogou o prazo 
de suspensão da efi cácia dos arts. 29, 
30 e 32 deste Regulamento.

• V. a Resolução nº 526, de 27 de mar-
ço de 2009, que prorrogou o prazo de 
suspensão da efi cácia dos arts. 29, 30 
e 32 deste Regulamento.

 
Capítulo V

Do Contrato

 Art. 33. O contrato celebrado entre as 
partes deve estar na forma escrita e ser entre-
gue ao Assinante até a instalação do serviço.

§ 1º O contrato deve ser redigido em 
termos claros com caracteres ostensivos e de 
fácil compreensão.

§ 2º Deverão constar no contrato as con-
dições de contratação, prestação e suspensão 
dos serviços, os preços cobrados, bem como 
a periodicidade e o índice aplicável, em caso 
de reajuste.

 Art. 34. As cláusulas contratuais serão 
interpretadas de maneira mais favorável ao 
assinante.

 Capítulo VI
Das Sanções

 Art. 35. O não cumprimento do es-
tabelecido neste Regulamento sujeitará a 
Prestadora à aplicação de sanção na forma 
prevista na legislação e na regulamentação 
pertinentes.

 Capítulo VII
Das Disposições Finais

 Art. 36. A Anatel articulará sua atua-
ção com a do Sistema Nacional de Defe-
sa do Consumidor (SNDC), nos termos 
do artigo 19 do Regulamento da Agência 
Nacional de Telecomunicações, aprovado 
pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro 
de 1997.

 Art. 37. Na defesa dos Assinantes de ser-
viços de televisão por assinatura a Anatel po-
derá atuar de ofício ou por provocação.

 Art. 38. Aplicam-se ao serviço de tele-
visão por assinatura as regras do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990) e suas 
alterações.

 Art. 39. As disposições contidas neste 
Regulamento serão exigíveis após o prazo de 
180 (cento e oitenta) dias contado a partir da 
data de sua publicação.

 Art. 40. As disposições contidas neste Re-
gulamento não alteram as metas previstas no 
Plano Geral de Metas de Qualidade para os 
Serviços de Televisão por Assinatura.

 Art. 41. Diante de reclamação funda-
mentada sobre abuso de preço, a Anatel 
poderá determinar a implementação de 
medidas cabíveis, sem prejuízo do assinan-
te representar o caso perante outros órgãos 
governamentais competentes. (Incluído 
pela Resolução nº 528, de 17 de abril de 
2009)
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3.5. Internet
3.5.1. Regulamento de Gestão 
da Qualidade do Serviço de 
Comunicação Multimídia  - RGQ - 
SCM

RESOLUÇÃO Nº 574, DE 28 DE 
OUTUBRO DE 2011*

Aprova o Regulamento de Gestão da 
Qualidade do Serviço de Comunicação Mul-
timídia (RGQ-SCM).

O CONSELHO DIRETOR DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECO-
MUNICAÇÕES, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, e art. 35 do 
Regulamento da Agência Nacional de Tele-
comunicações, aprovado pelo Decreto nº 
2.338, de 7 de outubro de 1997;

CONSIDERANDO o resultado da aná-
lise das contribuições recebidas em decor-
rência da Consulta Pública nº 46, de 9 de 
agosto de 2011, publicada no Diário Ofi cial 
da União de 10 de agosto de 2011;

CONSIDERANDO o constante nos 
autos do processo nº 53500.003163/2010; e

CONSIDERANDO deliberação tomada 
em sua Reunião nº 627, realizada em 27 de 
outubro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Regulamento de Ges-
tão da Qualidade do Serviço de Comunica-
ção Multimídia (RGQ-SCM), na forma do 
Anexo a esta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho

* Disponível em: http://legislacao.anatel.gov.br/
resolucoes/26-2011/57-resolucao-574. Acesso em 
06/02/2013.

ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 574, 
DE 28 DE OUTUBRO DE 2011

REGULAMENTO DE GESTÃO DA 
QUALIDADE DO SERVIÇO DE 
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

 TÍTULO I
DA ABRANGÊNCIA E OBJETIVO

 Art. 1º Este Regulamento estabelece as 
metas de qualidade, a serem cumpridas pe-
las Prestadoras do Serviço de Comunicação 
Multimídia (SCM), os critérios de avaliação, 
de obtenção de dados e acompanhamento 
da qualidade da prestação do serviço, assim 
como estabelece as informações que devem 
ser enviadas à Agência Nacional de Teleco-
municações (ANATEL).

§ 1º Todos os custos relacionados com o 
cumprimento das obrigações previstas neste 
Regulamento devem ser suportados exclusi-
vamente pelas Prestadoras.

§ 2º  A Anatel, em face dos avanços tec-
nológicos e do crescimento das necessidades 
de serviços por parte da sociedade, pode re-
ver, a qualquer tempo, as metas de qualidade 
do serviço, observado o disposto na regula-
mentação vigente e nos respectivos Termos 
de Autorização.

§ 3º As metas de qualidade descritas neste 
Regulamento estão estabelecidas sob o ponto 
de vista da rede e do Assinante e devem ser 
cumpridas por todas as Prestadoras que não 
se enquadrarem na defi nição de Prestadora 
de Pequeno Porte, conforme defi nido neste 
Regulamento.

§ 4º As informações constantes do Anexo 
I deste Regulamento devem ser fornecidas à 
Agência, por todas as Prestadoras de SCM, 
inclusive as Prestadoras de Pequeno Porte, as-
sim como pelas Prestadoras do Serviço Limi-
tado Especializado, submodalidades de Rede 
Especializado e Circuito Especializado, que 
ainda não se adaptaram ao regime regulató-
rio do SCM.
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 Art. 2º O conjunto de informações deste 
Regulamento tem por objetivo possibilitar à 
Anatel a gestão da qualidade da prestação do 
SCM.

 TÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

 Art. 3º Para efeito deste Regulamento são 
adotadas as seguintes defi nições:

I - Acesso em Serviço: acesso que está ati-
vado e por meio do qual o Assinante usufrui 
o serviço;

II - Assinante: pessoa natural ou jurídica 
que possui vínculo contratual com a Presta-
dora para fruição do SCM

III - Calendário Anual: calendário com a 
defi nição e sistemática de determinação, en-
tre outros, dos dias ou períodos segundo o 
qual as Prestadoras do SCM devem coletar os 
dados referentes aos indicadores de qualidade 
a ser divulgado pela Anatel;

IV - Degradação do Sistema: condição 
em que a rede de SCM opera com os parâ-
metros de qualidade abaixo dos limites defi -
nidos neste Regulamento, comprometendo a 
qualidade do serviço prestado;

V - Disponibilidade: período, expresso 
em porcentagem, em que o serviço ofertado 
pela Prestadora esteve disponível ao Assinan-
te, durante um mês;

VI - Latência Bidirecional: período de 
transmissão de um pacote, de ida e de volta, 
entre a origem e o destino;

VII - Pacote: estrutura unitária de trans-
missão de dados, geralmente dividida em ca-
beçalho e carga útil;

VIII - Período de Maior Tráfego - PMT: 
intervalo de tempo ao longo do dia de maior 
tráfego de informações multimídias na rede 
de SCM, compreendido no período de dez 
às vinte e duas horas;

IX - Ponto de Troca de Tráfego – PTT: 
solução de rede com o objetivo de viabi-
lizar a interligação direta entre redes de 
transporte de diferentes Prestadoras que 
utilizam diferentes políticas de roteamento 
de tráfego;

X - Prestadora de Pequeno Porte: Presta-
dora de SCM com até cinquenta mil Acessos 
em Serviço;

XI - Reclamação: queixa, protesto ou rei-
vindicação, apresentada pelo Assinante;

XII - Reclamação Reaberta: reclamação 
ou solicitação reiterada pelo Assinante por 
ser considerada por ele como não respondi-
da, não solucionada ou solucionada de forma 
inadequada;

XIII - Reclamação Resolvida: reclamação 
do Assinante que foi solucionada de forma 
adequada;

XIV - Reabertura: ação de reiteração de 
uma mesma solicitação ou reclamação pelo 
Assinante, por considerá-la não respondida 
ou não solucionada de forma adequada;

XV - Sistema de Autoatendimento: siste-
ma de atendimento automático que permite 
a interação direta com o Assinante por meio 
de menus preestabelecidos, recebendo co-
mandos e enviando informações;

XVI - Variação de Latência (jitter): varia-
ção do atraso na transmissão sequencial de 
pacotes;

XVII - Velocidade: capacidade de trans-
missão da informação multimídia, expressa 
em bits por segundo (bps);

XVIII - Velocidade Instantânea: mediana 
dos valores de velocidade das amostras cole-
tadas em cada medição; e

XIX - Velocidade Média: média aritmética 
simples dos resultados das medições de Veloci-
dades Instantânea, realizadas durante um mês.

 TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 
Art. 4º A Anatel deve dar publicidade aos 

resultados apresentados pelas Prestadoras de 
SCM quanto aos indicadores defi nidos neste 
Regulamento, por meio de sistema interativo 
disponível em seu sítio na Internet.

§ 1º As Prestadoras devem elaborar car-
tilha informativa acerca da qualidade do 
SCM, que deve conter, no mínimo:

I - descrição das metas de qualidade pre-
vistas neste Regulamento; e
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II - instruções acerca da obtenção, insta-
lação e utilização do software de medição de 
que trata o art. 10 deste Regulamento.

§ 2º A cartilha de que trata o § 1º des-
te artigo deve ser entregue ao Assinante no 
momento da contratação do serviço e estar 
disponível em local de fácil acesso em seu sí-
tio na Internet

§ 3º As Prestadoras devem divulgar, em 
seus sítios na Internet, mensalmente e po-
rárea defi nida pela Unidade da Federação 
contida na área de prestação de serviço, os 
resultados alcançados nos indicadores de 
qualidade e as respectivas metas.

 Art. 5º Os dados referentes à quanti-
dade de acessos em serviço por Unidade 
da Federação são obtidos diretamente do 
Sistema de Coleta de Informação – SICI 
da Anatel.

 Art. 6º Todas as metas estabelecidas neste 
Regulamento são exigíveis por Unidade da 
Federação contida na Área de Prestação de 
Serviço, salvo disposição em contrário.

 Art. 7º Cabe às Prestadoras a coleta, a 
consolidação e o envio dos dados previstos 
neste Regulamento, relativos aos indicadores 
com disposições de metas, até o dia quinze 
do mês subsequente ao da coleta, os quais 
devem ser enviados por meio de sistema inte-
rativo da Agência.

§ 1º Sem prejuízo da sanção aplicável, 
para todos os casos em que o indicador não 
atingir a meta estabelecida neste Regulamen-
to, as Prestadoras devem encaminhar à Ana-
tel, até o dia quinze do mês subsequente ao 
da coleta, um relatório específi co incluindo 
diagnóstico e ações desenvolvidas objetivan-
do o atendimento das metas.

§ 2º Para efeito de consolidação dos in-
dicadores de qualidade e correspondente 
avaliação do cumprimento das metas estabe-
lecidas neste Regulamento, a Anatel excluirá 
os eventos relacionados com situações impre-
visíveis, consideradas como caso fortuito ou 
de força maior, desde que sejam devidamente 
comprovados pela Prestadora.

 Art. 8º  A Anatel pode utilizar métodos 
alternativos dos previstos neste Regulamen-
to para coleta de dados dos indicadores para 

comprovação do cumprimento das metas es-
tabelecidas neste Regulamento.

Parágrafo único.  Caso o valor do indica-
dor informado pela Prestadora seja diferente 
daquele obtido pela Anatel por métodos al-
ternativos, prevalecerá, sob todos os aspectos, 
aquele obtido pela Agência.

 Art. 9º As Prestadoras devem certifi car 
seus métodos de coleta, consolidação e en-
vio dos indicadores de qualidade junto a um 
Organismo de Certifi cação Credenciado 
(OCC), que ateste a confi abilidade, integri-
dade e inviolabilidade dos dados com base 
no presente Regulamento.

 Art. 10. As Prestadoras devem oferecer a 
seus Assinantes software de medição de qua-
lidade de conexão.

§ 1º O resultado de cada medição deve 
apresentar as seguintes informações, dentre 
outras que poderão ser defi nidas pelo Grupo 
de Implantação de Processos de Aferição da 
Qualidade - GIPAQ:

I - data e hora da medição;
II - localização da medição;
III - velocidade instantânea;
IV - latência bidirecional;
V - variação de latência (jitter); e
VI - taxa de perda de pacotes.
§ 2º O software de que trata este artigo deve 

permitir que as medições sejam feitas de forma 
pontual, quando solicitado pelo Assinante.

§ 3º O software de que trata este artigo 
deve apresentar ao Assinante, no mínimo:

I - o resultado de cada medição;
II - o histórico dos resultados das medi-

ções realizadas; e
III - a média dos resultados das medições 

realizadas.
§ 4º O software de que trata este artigo 

deve estar disponível para o Assinante em até 
120 (cento e vinte) dias, contados a partir da 
data de publicação deste Regulamento, de 
forma gratuita e em local de fácil acesso no 
sítio da Prestadora na Internet.

§ 5º Todos os canais de atendimento da 
Prestadora devem estar capacitados a orientar 
o Assinante quanto à obtenção, instalação e 
utilização do software de que trata este ar-
tigo.
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§ 6º É da Prestadora o risco pelas falhas 
do software de medição que afetem negativa-
mente os resultados alcançados.

§ 7º A medição deve ocorrer do terminal 
do Assinante ao PTT.

§ 8º O Grupo de Implantação de Pro-
cessos de Aferição da Qualidade – GIPAQ 
poderá defi nir outros aspectos técnicos e 
operacionais referentes ao software de que 
trata este artigo.

 TÍTULO IV
DOS INDICADORES

 Capítulo I
Dos Indicadores de Reação do Assinante

 Art. 11. A relação entre o número total 
de reclamações recebidas na Prestadora, em 
todos os seus canais de atendimento, e o nú-
mero total de acessos em serviço, no mês, 
não deve ser superior a:

I - seis por cento nos doze primeiros me-
ses de exigibilidade das metas, conforme es-
tabelecido no art. 46 deste Regulamento;

II - quatro por cento nos doze meses se-
guintes ao período estabelecido no inciso I 
deste artigo; e

III - dois por cento a partir do término do 
período estabelecido no inciso II deste artigo.

§ 1º Esta meta é avaliada pelo indicador 
Taxa de Reclamações (SCM1).

§ 2º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SCM1 =        x 100
A
B

Onde:
A - número total de reclamações, no mês, 

junto à Prestadora de SCM;
B - número total de acessos em serviço 

na rede da Prestadora no último dia do mês.
II - Método de Coleta:
a) contagem do número total de reclama-

ções recebidas em todos os canais de atendi-
mento da Prestadora, no mês;

b) os meios de reclamação considerados 
para efeito deste indicador são:

1. Presencial;
2. Telefone;
3. Carta de qualquer tipo;
4. Telegrama;
5. Fax;
6. Correio eletrônico; ou
7. Qualquer outro meio existente ou que 

venha a ser criado.
c) os dados relativos aos itens 1 a 7 da alí-

nea “b” devem ser mantidos em registros in-
dependentes, de acordo com o regulamento 
do serviço, para fi ns de verifi cação por parte 
da Anatel.

III - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apre-
sentados contendo informações, mês a mês, 
por área defi nida pela Unidade da Federação 
contida na área de prestação de serviço, da 
seguinte forma:

a) número total de reclamações no mês, 
separadas em:

1. reclamações relativas a reparo;
2. reclamações relativas à cobrança;
3. reclamações relativas a cancelamento;
4. reclamações relativas a atendimento;
5. reclamações relativas à instalação;
6. outras reclamações.
§ 3º As reclamações relacionadas à veloci-

dade, queda de conexão e indisponibilidade 
do serviço são consideradas reclamações rela-
tivas a reparo.

§ 4º A Anatel pode alterar a forma de 
apresentação dos dados da alínea “a” do in-
ciso III do § 2º, caso sejam verifi cadas alte-
rações nos principais motivos de reclamações 
encaminhadas à Anatel, devendo ser conce-
dido prazo razoável às Prestadoras para adap-
tação.

A rt. 12. A relação entre o número to-
tal de reclamações recebidas na Anatel, em 
desfavor da Prestadora, e o número total de 
reclamações recebidas em todos os canais 
de atendimento da Prestadora, no mês, não 
deve ser superior a:

I - quatro por cento nos doze primeiros 
meses de exigibilidade das metas, conforme 
estabelecido no art. 46 deste Regulamento;
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II - três por cento nos doze meses seguin-
tes ao período estabelecido no inciso I deste 
artigo e;

III - dois por cento a partir do término 
do período estabelecido no inciso II deste 
artigo.

§ 1º Esta meta é avaliada pelo indicador 
Taxa de Reclamações na Anatel (SCM2).

§ 2º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SCM2 =        x 100
A
B

Onde:
A - número total de reclamações, no mês, 

junto à Anatel, em desfavor da Prestadora de 
SCM;

B - número total de reclamações, no mês, 
junto à Prestadora de SCM.

II - Método de Coleta:
a) contagem do número total de reclama-

ções recebidas em todos os canais de atendi-
mento da Prestadora, no mês;

b) os meios de reclamação considerados 
para efeito deste indicador são:

1. Presencial;
2. Telefone;
3. Carta de qualquer tipo;
4. Telegrama;
5. Fax;
6. Correio eletrônico; ou
7. Qualquer outro meio existente ou que 

venha a ser criado.
c) os dados relativos aos itens 1 a 7 da 

alínea “b” devem ser mantidos em registros 
independentes para fi ns de verifi cação por 
parte da Anatel.

III - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apre-
sentados contendo informações, mês a mês, 
por área defi nida pela Unidade da Federação 
contida na área de prestação de serviço, da 
seguinte forma:

a) número total de reclamações no mês, 
separadas em:

1. reclamações relativas a reparo;
2. reclamações relativas à cobrança;

3. reclamações relativas a cancelamento;
4. reclamações relativas a atendimento;
5. reclamações relativas à instalação;
6. outras reclamações.
§ 3º As reclamações relacionadas à veloci-

dade, queda de conexão e indisponibilidade 
de serviço são consideradas reclamações rela-
tivas a reparo.

§ 4º A Anatel pode alterar a forma de 
apresentação dos dados da alínea “a” do in-
ciso III do § 2º, caso sejam verifi cadas alte-
rações nos principais motivos de reclamações 
encaminhadas à Anatel, sendo concedido 
prazo razoável às Prestadoras para adaptação.

§ 5º Os dados referentes ao numerador 
da fórmula do inciso I do §2º serão obtidos 
do Sistema de Suporte do Atendimento ao 
Usuário – FOCUS da Anatel ou outro que 
venha a substituí-lo.

Ar t. 13. A relação da quantidade de re-
clamações com reabertura pela quantidade 
de reclamações recebidas em todos os canais 
de atendimento da Prestadora, no mês, não 
deve ser superior a:

I - quinze por cento nos doze primeiros 
meses de exigibilidade das metas, conforme 
estabelecido no art. 46 deste Regulamento;

II - doze por cento nos doze meses se-
guintes ao período estabelecido no inciso I 
deste artigo e;

III - dez por cento a partir do término do 
período estabelecido no inciso II deste artigo.

§ 1º Esta meta é avaliada pelo indicador 
Taxa de Reclamações Reabertas na Prestado-
ra (SCM3).

§ 2º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SCM3 =        x 100
A
B

Onde:
A - número total de reclamações reaber-

tas na Prestadora de SCM, no mês;
B - número total de reclamações recebi-

das em todos os canais de atendimento da 
Prestadora, no mês.

II - Método de Coleta:
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a) contagem do número total de reclama-
ções reabertas em todos canais de atendimen-
to da Prestadora de SCM, no mês;

b) contagem do número total de recla-
mações recebidas em todos os canais de aten-
dimento da Prestadora, no mês;

c) os meios de reclamação considerados 
para efeito deste indicador são:

1. Presencial;
2. Telefone;
3. Carta de qualquer tipo;
4. Telegrama;
5. Fax;
6. Correio eletrônico; ou
7. Qualquer outro meio existente ou que 

venha a ser criado.
d) os dados relativos aos itens 1 a 7 da 

alínea “c” devem ser mantidos em registros 
independentes para fi ns de verifi cação por 
parte da Anatel.

III - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apre-
sentados contendo informações, mês a mês, 
por área defi nida pela Unidade da Federação 
contida na área de prestação de serviço, da 
seguinte forma:

a) número total de reclamações reabertas 
na Prestadora de SCM, no mês, separadas 
em:

1. reclamações relativas a reparo;
2. reclamações relativas à cobrança;
3. reclamações relativas a cancelamento;
4. reclamações relativas a atendimento;
5. reclamações relativas à instalação;
6. outras reclamações.
b) número total de reclamações recebidas 

em todos os canais de atendimento da Pres-
tadora, no mês.

§ 3º As reclamações relacionadas à veloci-
dade, queda de conexão e indisponibilidade 
do serviço são consideradas reclamações rela-
tivas a reparo.

§ 4º A Anatel poderá alterar a forma 
de apresentação dos dados da alínea “a” do 
inciso III do § 2º, caso sejam verifi cadas 
alterações nos principais motivos de recla-
mações encaminhadas à Anatel, sendo con-
cedido prazo razoável ás Prestadoras para 
adaptação.

Art . 14. O Índice de Desempenho no 
Atendimento – IDA, conforme metodologia 
de cálculo defi nida pela Agência, compõe o 
rol de índices comparativos da qualidade do 
SCM.

Cap ítulo II
Dos Indicadores se Rede

Art . 15.  Para realização da coleta de 
amostras dos indicadores deste Capítulo de-
vem ser consideradas as seguintes regras:

I - as medições devem ser periódicas e rea-
lizadas por equipamento dedicado, instalado 
no endereço do Assinante, conforme meto-
dologia e procedimentos técnico-operacionais 
defi nidos pelo Grupo de Implantação de Pro-
cessos de Aferição da Qualidade - GIPAQ;

II - as amostras coletadas devem ser es-
tatisticamente válidas e representativas de 
todas as faixas de velocidade ofertadas nas 
localidades de que trata o inciso IV;

III - as medições devem ocorrer do equi-
pamento dedicado ao PTT; e

IV - a Anatel defi nirá, por meio do Ca-
lendário Anual, as localidades que deverão 
ser submetidas à aferição dos indicadores de 
rede.

Art . 16. Durante o PMT, a Prestadora 
deve garantir uma velocidade instantânea de 
conexão, tanto no download quanto no uplo-
ad, em noventa e cinco por cento dos casos, 
de, no mínimo:

I - vinte por cento da velocidade má-
xima contratada pelo Assinante, nos doze 
primeiros meses de exigibilidade das metas, 
conforme estabelecido no art. 46 deste Re-
gulamento;

II - trinta por cento da velocidade má-
xima contratada pelo Assinante, nos doze 
meses seguintes ao período estabelecido no 
inciso I deste artigo; e

III - quarenta por cento da velocidade 
máxima contratada pelo Assinante, a partir 
do término do período estabelecido no inciso 
II deste artigo.

§ 1º O resultado fi nal de cada medição é 
a mediana dos valores das amostras coletadas, 
na forma do art. 15 deste Regulamento.
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§ 2º Esta meta é avaliada pelo indicador 
Garantia de Velocidade Instantânea Contra-
tada (SCM4).

§ 3º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SCM4 =        x 100
A
B

Onde:
A - número de vezes em que o resultado 

fi nal da medição, obtido de acordo com § 1º, 
permaneceu igual ou superior ao percentual 
da velocidade contratada, defi nido neste arti-
go, durante o PMT, no mês; e

B - número total de medidas obtidas de 
acordo com § 1º, durante o PMT, no mês.

II - Método de Coleta:
a) contagem do número de vezes em que 

o resultado fi nal da medição, obtido de acor-
do com § 1º, permaneceu igual ou superior 
ao percentual da velocidade contratada, defi -
nido neste artigo, durante o PMT, no mês; e

b) contagem do número total de medidas 
obtidas de acordo com § 1º, durante o PMT, 
no mês.

III - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apresen-
tados contendo informações, mês a mês, por 
faixa de velocidade ofertada nas localidades 
defi nidas no Calendário Anual, da seguinte 
forma:

a) número de vezes em que o resultado 
fi nal da medição, obtido de acordo com § 1º, 
permaneceu igual ou superior ao percentual 
da velocidade contratada, defi nido neste arti-
go, durante o PMT, no mês;

b) número total de medidas obtidas de 
acordo com § 1º, durante o PMT, no mês.

Art.  17. Durante o PMT, a Prestadora 
deve garantir uma velocidade média de co-
nexão, tanto no download quanto no upload, 
de, no mínimo:

I - sessenta por cento da velocidade má-
xima contratada pelo Assinante, nos doze 
primeiros meses de exigibilidade das metas, 
conforme estabelecido no art. 46 deste Re-
gulamento;

II - setenta por cento da velocidade má-
xima contratada pelo Assinante, nos doze 
meses seguintes ao período estabelecido no 
inciso I deste artigo; e

III - oitenta por cento da velocidade má-
xima contratada pelo Assinante, a partir do 
término do período estabelecido no inciso II 
deste artigo.

§ 1º O resultado deve ser obtido pela mé-
dia aritmética simples dos valores de veloci-
dade instantânea, mensurados na forma do 
art. 15 deste Regulamento.

§ 2º  Esta meta é avaliada pelo indicador 
Garantia de Velocidade Média Contratada 
(SCM5).

§ 3º  Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SCM5 =
i - 1

n
X

j
n

n
1

Onde:
x - valor de cada medição de velocida-

de instantânea, em percentual da velocida-
de máxima contratada, durante o PMT, no 
mês; e

n - número total de medidas obtidas de 
acordo com § 1º, durante o PMT, no mês.

II - Método de Coleta:
a) somatório dos valores obtidos nas me-

dições de velocidade instantânea, em percen-
tual da velocidade máxima contratada, du-
rante o PMT, no mês; e

b) contagem do número total de medidas 
obtidas de acordo com § 1º, durante o PMT, 
no mês.

III - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apresen-
tados contendo informações, mês a mês, por 
faixa de velocidade ofertada nas localidades 
defi nidas no Calendário Anual, da seguinte 
forma:

a) somatório dos valores obtidos nas me-
dições de velocidade instantânea, em percen-
tual da velocidade máxima contratada, du-
rante o PMT, no mês;

b) número total de medidas obtidas de 
acordo com § 1º, durante o PMT, no mês; e
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c) percentual da velocidade média pela 
velocidade contratada do Assinante ao PTT, 
durante o PMT, no mês.

[...]

Capítulo  III
Dos Indicadores de Atendimento

Art. 22.   O tempo para o atendimento por 
atendente em Sistemas de Autoatendimento, 
quando esta opção for selecionada pelo Assi-
nante, deve ser de até vinte segundos em:

I - oitenta por cento dos casos nos doze 
primeiros meses de exigibilidade das metas, 
conforme estabelecido no art. 46 deste Re-
gulamento; e

II - oitenta e cinco por cento dos casos a 
partir do término do período estabelecido no 
inciso I deste artigo.

§ 1º Em nenhum caso o atendimento 
deve se dar em mais de sessenta segundos.

§ 2º A opção de acesso ao atendente deve 
estar sempre disponível ao Assinante em todos 
os níveis do Sistema de Autoatendimento.

§ 3º A meta estabelecida para este indi-
cador é exigível por Unidade da Federação 
contida na área de prestação do serviço e por 
cada Sistema de Autoatendimento.

§ 4º Esta meta é avaliada pelo indicador 
Taxa de Atendimento pelo Atendente em 
Sistemas de Autoatendimento (SCM10).

§ 5º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SCM10 =        x 100
A
B

Onde:
A - número total de chamadas atendidas 

por atendentes em até vinte segundos nos 
Sistemas de Autoatendimento da Prestadora, 
quando esta opção for selecionada pelo Assi-
nante, no mês; e

B - número total de tentativas de acesso 
aos atendentes nos Sistemas de Autoatendi-
mento da Prestadora, quando esta opção for 
selecionada pelo Assinante, no mês.

II - Método de Coleta:
a) contagem das chamadas que são enca-

minhadas para os atendentes e que são aten-
didas em até vinte segundos nos Sistemas de 
Autoatendimento, por Unidade da Federa-
ção contida na área de prestação do serviço 
para cada Sistema de Autoatendimento exis-
tente;

b) contagem de todas as tentativas de 
acesso aos atendentes nos Sistemas de Au-
toatendimento da Prestadora, por Unidade 
da Federação contida na área de prestação 
do serviço para cada Sistema de Autoatendi-
mento existente;

c) a Prestadora deve contabilizar todas 
as chamadas que são encaminhadas para os 
atendentes e que são atendidas em tempo su-
perior a sessenta segundos;

d) os dados para obtenção deste indi-
cador devem ser retirados diretamente dos 
equipamentos/sistemas dos Sistemas de Au-
toatendimento, sendo a coleta efetuada de 
acordo com o Calendário Anual;

e) os valores contabilizados no numera-
dor A devem ser somados pela Prestadora 
que possuir mais de um Sistema de Autoa-
tendimento para o atendimento da área de 
prestação de serviço, aplicando-se o mesmo 
para os valores contabilizados no denomina-
dor B; e

f ) não se caracteriza atendimento por 
atendente, para efeito deste indicador, aquele 
efetuado por equipamentos que introduzam 
mensagens, tons ou música.

III - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apre-
sentados contendo informações, mês a mês, 
por Unidade da Federação contida na área 
de prestação de serviço para cada Sistema de 
Autoatendimento, da seguinte forma:

a) número total de chamadas atendidas 
por atendentes em até vinte segundos nos 
Sistemas de Autoatendimento da Prestadora, 
no mês;

b) número total de tentativas de acesso 
aos atendentes nos Sistemas de Autoatendi-
mento da Prestadora, no mês; e

c) número total de chamadas atendidas 
por atendentes em tempo superior a sessenta 
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segundos nos Sistemas de Autoatendimento 
da Prestadora, no mês.

Art. 23.  As solicitações de instalação de 
serviço em áreas atendidas pela rede da Pres-
tadora, sem prejuízo das obrigações contidas 
no respectivo Termo de Autorização, obser-
vadas as condições técnicas e capacidades 
disponíveis nas redes das Prestadoras, devem 
ser atendidas no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contado do recebimento da solicitação, 
admitido maior prazo a pedido do Assinante, 
em até:

I - noventa por cento dos casos nos doze 
primeiros meses de exigibilidade das metas, 
conforme estabelecido no art. 46 deste Re-
gulamento;

II - noventa e cinco por cento dos casos a 
partir do término do período estabelecido no 
inciso I deste artigo.

§ 1º Em nenhum caso o prazo de insta-
lação pode ser superior a 5 (cinco) dias úteis 
do prazo estabelecido no caput.

§ 2º Esta meta é avaliada pelo indicador 
Taxa de Instalação do Serviço (SCM11).

§ 3º Para fi ns de cálculo do indicador, 
que deve observar as condições técnicas e ca-
pacidades disponíveis nas redes das prestado-
ras, considera-se:

I - Representação Matemática:

SCM11 =        x 100
A
B

Onde:
A - número total de instalações realizadas 

no prazo estabelecido no caput, contado a 
partir da solicitação, no mês; e

B - número total de instalações realiza-
das, no mês.

II - Método de Coleta:
a) contagem do número total de instala-

ções realizadas no prazo estabelecido no ca-
put, contado a partir da solicitação, no mês;

b) contagem do número total de instala-
ções realizadas, no mês; e

c) a Prestadora deve contabilizar todas as 
instalações realizadas com prazo superior a 5 
(cinco) dias úteis do prazo estabelecido no 
caput, no mês.

III - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apre-
sentados contendo informações, mês a mês, 
por área defi nida pela Unidade da Federação 
contida na área de prestação de serviço, da 
seguinte forma:

a) número total de instalações realizadas 
no prazo estabelecido no caput, contado a 
partir da solicitação, no mês;

b) número total de instalações realizadas, 
no mês; e

c) número total de instalações realizadas 
com prazo superior a 5 (cinco) dias úteis do 
prazo estabelecido no caput, no mês.

Art. 24. O  número de solicitações de 
reparo, motivadas por falhas ou defeitos na 
prestação do serviço, em relação ao núme-
ro de acessos em serviço não deve exceder 
a:

I - oito por cento nos doze primeiros 
meses de exigibilidade das metas, conforme 
estabelecido no parágrafo único do art. 46 
deste Regulamento;

II - sete por cento nos doze meses seguin-
tes ao período estabelecido no inciso I deste 
artigo, e

III - cinco por cento a partir do térmi-
no do período estabelecido no inciso II deste 
artigo.

§ 1º A Prestadora deve manter registro 
com histórico que demonstre as ações toma-
das para a remoção da falha ou do defeito.

§ 2º Esta meta é avaliada pelo indicador 
Taxa de Solicitações de Reparo (SCM12).

§ 3º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SCM12 =        x 100
A
B

Onde:
A - número total de solicitações de reparo 

recebidas pela Prestadora, no mês; e
B - número total de acessos em serviço 

na rede da Prestadora no último dia do mês.
II - Método de Coleta:
a) contagem do número total de solicita-

ções de reparo, no mês.



| 504 | 

III - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apre-
sentados contendo informações, mês a mês, 
por área defi nida pela Unidade da Federação 
contida na área de prestação de serviço, da 
seguinte forma:

a) número total de solicitações de reparo, 
no mês.

Art. 25. As  solicitações de reparos por 
falhas ou defeitos na prestação do serviço de-
vem ser atendidas em até vinte e quatro ho-
ras, contadas do recebimento da solicitação, 
admitido maior prazo a pedido do Assinante, 
em, no mínimo:

I - noventa por cento dos casos nos doze 
primeiros meses de exigibilidade das metas, 
conforme estabelecido no art. 46 deste Re-
gulamento;

II - noventa e cinco por cento dos casos a 
partir do término do período estabelecido no 
inciso I deste artigo.

§ 1º Em nenhum caso os reparos podem 
ocorrer em mais de vinte e quatro horas do 
prazo estabelecido no caput.

§ 2º A Prestadora deve manter registro 
com histórico que demonstre as ações toma-
das e o tempo despendido no atendimento à 
solicitação de reparo, inclusive no que se refere 
à dilação do prazo a pedido do Assinante.

§ 3º Esta meta é avaliada pelo indicador 
Taxa de Tempo de Reparo (SCM13).

§ 4º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SCM13 =        x 100
A
B

Onde:
A - número total de solicitações de re-

paro, atendidas no prazo de vinte e quatro 
horas ou dentro do prazo solicitado pelo As-
sinante, se diverso, contado a partir do seu 
recebimento, no mês; e

B - número total de solicitações de reparo 
recebidas pela Prestadora, no mês.

II - Método de Coleta:
a) contagem do número total de solicita-

ções de reparo, atendidas no prazo de vinte e 

quatro horas ou dentro do prazo solicitado 
pelo Assinante, se diverso, contado a partir 
do seu recebimento, no mês;

b) contagem do número total de solicita-
ções de reparo recebidas pela Prestadora, no 
mês; e

c) a Prestadora deve contabilizar todas 
as solicitações de reparo atendidas no prazo 
superior a vinte e quatro horas do prazo esta-
belecido no caput, no mês.

III - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apre-
sentados contendo informações, mês a mês, 
por área defi nida pela Unidade da Federação 
contida na área de prestação de serviço, da 
seguinte forma:

a) número total de solicitações de reparo, 
atendidas no prazo de vinte e quatro horas 
ou dentro do prazo solicitado pelo Assinan-
te, se diverso, contado a partir do seu recebi-
mento, no mês;

b) número total de solicitações de reparo 
recebidas pela Prestadora, no mês; e

c) número total de solicitações de reparo, 
atendidas com prazo superior a  vinte e quatro 
horas do prazo estabelecido no caput, no mês.

Art. 26.  Tod as as solicitações de serviços 
ou pedidos de informação, excluídas as so-
licitações de que tratam os Artigos 23 e 24 
deste Regulamento, recebidos em qualquer 
Setor de Atendimento e Centros de Atendi-
mento da Prestadora, devem ser respondidos 
em até cinco dias úteis, contados da data do 
recebimento da solicitação ou do pedido de 
informação, em, no mínimo:

I - noventa por cento casos nos doze primei-
ros meses de exigibilidade das metas, conforme 
estabelecido no art. 46 deste Regulamento;

II - noventa e cinco por cento dos casos a 
partir do término do período estabelecido no 
inciso I deste artigo.

§ 1º Em nenhum caso, a resposta deve 
se dar em mais de cinco dias úteis do prazo 
estabelecido no caput.

§ 2º Esta meta é avaliada pelo indicador 
Taxa de Resposta ao Assinante (SCM14).

§ 3º As reclamações de Assinantes não 
devem ser computadas no cálculo deste in-
dicador.



| 505 |

§ 4º Para fi ns de cálculo do indicador 
considera-se:

I - Representação Matemática:

SCM14 =             x 100A
B + C

Onde:
A - número total de solicitações de servi-

ços ou pedidos de informação recebidos pela 
Prestadora, respondidos em até cinco dias 
úteis, no mês;

B - número total de solicitações de servi-
ços ou pedidos de informação, recebidos pela 
Prestadora no respectivo mês; e

C - número total de solicitações de servi-
ços ou pedidos de informação, relativos aos 
meses anteriores, ainda não respondidos ao 
Assinante.

II - Método de Coleta:
a) contagem mensal de qualquer solicita-

ção de serviço ou pedido de informação rece-
bidos em qualquer setor da Prestadora e que 
foram respondidos em até cinco dias úteis;

b) contagem mensal de qualquer solici-
tação de serviço ou pedido de informação 
recebidos em  qualquer setor da Prestadora;

c) contagem mensal de qualquer solici-
tação de serviço ou pedido de informação 
recebidos em qualquer setor da Prestadora, 
relativos aos meses anteriores, e ainda não 
respondidos;

d) devem ser considerados os seguintes 
meios de solicitação de serviços ou pedidos 
de informação:

1. Presencial;
2. Telefone;
3. Carta de qualquer tipo;
4. Telegrama;
5. Fax;
6. Correio eletrônico; ou
7. Qualquer outro meio existente ou que 

venha a ser criado.
e) os dados relativos aos itens 1 a 7 da 

alínea “d” devem ser mantidos em registros 
independentes para fi ns de verifi cação por 
parte da Anatel;

f ) as solicitações de serviços ou pedidos 
de informação recebidos pela Prestadora, nos 

últimos cinco dias úteis do mês, devem ser 
computadas no índice do mês subsequente; e

g) o prazo de resposta de cinco dias úteis 
para as solicitações de serviços ou pedidos de 
informação recebidos em qualquer setor da 
Prestadora, inicia-se a partir do primeiro dia 
útil após os seus recebimentos.

III - Forma de Apresentação: os dados 
relativos a este indicador devem ser apresen-
tados contendo informações, mês a mês, por 
Unidade da Federação contida na área de 
prestação de serviço, da seguinte forma:

a) número total solicitações de serviços 
ou pedidos de informação recebidos pela 
Prestadora, respondidos em até cinco dias 
úteis, no mês;

b) número total de solicitações de servi-
ços ou pedidos de informação recebidos pela 
Prestadora no respectivo mês;

c) número total de solicitações de servi-
ços ou pedidos de informação relativos aos 
meses anteriores, e ainda não respondidos ao 
Assinante; e

d) número total de solicitações de servi-
ços ou pedidos de informação, recebidos pela 
Prestadora no respectivo mês e que foram 
respondidas em mais de dez dias úteis.

Art. 27. Para  fi ns de fi scalização, a Pres-
tadora deve apresentar à Anatel os arquivos 
eletrônicos de controle de tempo de aten-
dimento ao Assinante, conforme o art. 22, 
sempre que solicitada.

Capítulo IV
Do s Indicadores de Pesquisa

Art. 28. Os i ndicadores de pesquisa são 
determinados por meio de pesquisa em cam-
po junto aos Assinantes do SCM, mediante 
a utilização de questionário(s) específi co(s).

§ 1º A coleta de dados para determinação 
dos indicadores deste Capítulo deve ser reali-
zada por empresa especializada nesse tipo de 
coleta, contratada pela Prestadora de SCM, a 
cada doze meses, conforme Calendário Anu-
al.

§ 2º A Anatel deve encaminhar o(s) 
modelo(s) de questionário a ser(em) 
utilizado(s) até 31 de março de cada ano.
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§ 3º O período de coleta de dados deve 
ser iniciado trinta dias após o recebimento 
do(s) modelo(s) de questionário.

§ 4º A seu critério, a Anatel poderá in-
cluir, retirar ou alterar itens do questionário, 
conforme sua necessidade, até a data fi nal 
para envio do modelo do questionário.

§ 5º As Prestadoras de SCM devem con-
tratar a empresa especializada nesse tipo de 
coleta de forma conjunta, sem prejuízo da 
responsabilidade individual de cada Presta-
dora perante a Anatel quanto às obrigações 
previstas neste Regulamento.

Art. 29. Os d ados relativos aos indica-
dores deste Capítulo devem ser enviados à 
Anatel, em meio eletrônico, separados por 
Unidade da Federação contida na área de 
prestação de serviço, contendo a resposta 
dada por cada Assinante respondente pes-
quisado para cada item do questionário, 
incluindo os dados sócio-biodemográfi cos, 
até o dia dez do mês subsequente à coleta 
dos dados, em formato a ser defi nido pela 
Anatel.

Art. 30. Os c ritérios para determinação 
da amostra a ser pesquisada, metodologia de 
pesquisa em campo, entre outros, estão defi -
nidos no Anexo IV deste Regulamento.

Art. 31. A An atel realizará a análise esta-
tística dos dados informados para determina-
ção dos indicadores apresentados no Anexo 
III e tornará público o resultado.

Parágrafo único. A Anatel tornará públi-
ca a relação entre os itens dos questionários 
com o indicador gerado, assim como as me-
todologias utilizadas para avaliação e deter-
minação do indicador.

Art. 32. Os i ndicadores deste Capítulo 
comporão base de dados históricos para fi ns 
de acompanhamento da qualidade das Pres-
tadoras conforme percebida pelos Assinantes 
do SCM.

Parágrafo único. A cada período de coleta 
de dados, o desempenho da Prestadora de SCM 
nos Indicadores deste Capítulo será avaliado e, 
caso seja considerado insufi ciente, a Anatel po-
derá aplicar as sanções cabíveis, apontando os 
critérios utilizados para avaliação.

TÍTULO V
DA EN TIDADE AFERIDORA DA 

QUALIDADE

Capítulo I
Das Disposições Gerais

Art. 33. As P restadoras do SCM de-
vem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias 
a partir da publicação deste Regulamento, 
proceder à seleção e contratação da Enti-
dade Aferidora da Qualidade para a execu-
ção dos procedimentos relativos à aferição 
dos indicadores de rede de que trata o Ca-
pítulo II do Título IV e ao desenvolvimen-
to do software de medição de que trata o 
art. 10.

§ 1º As Prestadoras do SCM são respon-
sáveis pelos ônus decorrentes da contratação 
da Entidade Aferidora da Qualidade.

§ 2º O contrato com a Entidade Aferi-
dora da Qualidade deve conter no mínimo 
seu prazo de duração, as condições para sua 
manutenção, incluindo o gerenciamento dos 
processos de aferição dos indicadores de rede, 
bem como as obrigações da Entidade Aferi-
dora da Qualidade quanto ao envio de dados 
para as Prestadoras e para a Anatel, conforme 
solicitados.

§ 3º Findo o prazo de duração do con-
trato com a Entidade Aferidora da Quali-
dade, a Anatel deverá se manifestar sobre 
a conveniência ou não de sua manutenção 
podendo haver seleção de nova Entidade.

§ 4º Novo instrumento deverá ser cele-
brado, o qual poderá conter novas condições, 
desde que respeitado o disposto do § 2º deste 
artigo.

Art. 34. As P restadoras do SCM, suas 
coligadas, controladas ou controladoras não 
devem exercer domínio sobre a Entidade 
Aferidora da Qualidade, de forma a garantir 
a integridade, neutralidade e continuidade 
do processo de aferição dos indicadores de 
rede.

Art. 35. A En tidade Aferidora da Qua-
lidade deve atender aos seguintes requisi-
tos:
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I - ser pessoa jurídica dotada de indepen-
dência administrativa e autonomia fi nancei-
ra, patrimonial e neutralidade decisória;

II - ser constituída segundo as leis brasi-
leiras, com sede e administração no país;

III - ter prazo de duração indeterminado;
IV - ter a responsabilidade pelo dimen-

sionamento, contratação, especifi cação, 
planejamento e administração dos equipa-
mentos e sistemas necessários à aferição dos 
indicadores de rede, bem como o desenvolvi-
mento e atualização do software de medição 
de que trata o art. 10;

V - executar a aferição dos indicadores de 
rede de forma contínua e ininterrupta;

VI - manter a confi dencialidade das in-
formações relacionadas aos processos de afe-
rição dos indicadores de rede, não podendo 
divulgá-las; e

VII - manter pelo período de 3 (três) 
anos os registros dos dados que compõem os 
indicadores de rede.

Art. 36. Na e xecução de suas atividades, 
as Prestadoras e a Entidade Aferidora da 
Qualidade devem obedecer às regras defi -
nidas na Regulamentação, em especial com 
relação à integridade e prazos relacionados à 
coleta, à consolidação e ao envio dos dados 
relativos aos indicadores de rede.

Art. 37. A En tidade Aferidora da Quali-
dade e as Prestadoras envolvidas devem certi-
fi car os processos de aferição dos indicadores 
de rede e o software de medição de que trata 
o art. 10 junto a um Organismo de Certifi -
cação Credenciado (OCC).

TÍTULO VI
DAS  SANÇÕES

Art. 38.  O de scumprimento das metas 
e demais obrigações estabelecidas neste Re-
gulamento, bem como o envio de informa-
ções que possam levar a uma interpretação 
equivocada dos dados sujeitam a Prestadora 
às sanções cabíveis, nos termos da regula-
mentação, observado o disposto no § 1º do 
art. 46.

TÍTULO VII
DAS  DISPOSIÇÕES FINAIS E 

TRANSITÓRIAS

Capítulo I
Do Grupo de Implantação de Processos de 

Aferição da Qualidade (GIPAQ)

Art. 39. Para  a implantação dos processos 
de aferição dos indicadores previstos neste 
Regulamento, em especial os de rede de que 
trata o Capítulo II do Título IV, inclusive o 
desenvolvimento do software de medição de 
que trata o art. 10, será constituído o GI-
PAQ, sob a coordenação da Anatel.

§ 1º O GIPAQ será composto por repre-
sentantes da Anatel, da Entidade Aferidora 
da Qualidade e das Prestadoras do SCM.

§ 2º A seu critério, a Anatel poderá con-
vidar representantes de outras entidades para 
fazerem parte do GIPAQ.

§ 3º Os representantes do GIPAQ serão 
nomeados em sua reunião de instalação.

§ 4º Os confl itos no âmbito do GIPAQ 
serão decididos pelos representantes da Anatel.

Art. 40. São  atribuições do GIPAQ, den-
tre outras:

I - coordenação, defi nição, elaboração de 
cronograma detalhado de atividades e acom-
panhamento da implantação dos processos 
de aferição dos indicadores de rede e desen-
volvimento do software de medição de que 
trata o art. 10;

II - avaliação e divulgação das fases de 
implantação dos processos de aferição dos 
indicadores de rede e desenvolvimento do 
software de medição; e

III - validação dos procedimentos opera-
cionais relacionados à aferição dos indicado-
res de rede.

Capítulo II
Dos Prazos de Implantação

Art. 41. A im plantação dos processos de 
aferição dos indicadores de rede e do soft-
ware de medição será dividida em duas fases 
consecutivas:
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I - Fase I: Planejamento e Desenvolvi-
mento; e

II - Fase II: Validação.
Parágrafo único. A coordenação de cada 

uma das fases cabe ao GIPAQ.
Art. 42. A Fa se I deve envolver as seguin-

tes macro atividades:
I - atividade 1: instalação do GIPAQ e 

elaboração de cronograma detalhado de ativi-
dades, contendo os prazos de cada Fase e Ati-
vidade, considerando os prazos máximos de 
implantação constantes neste Regulamento.

II - atividade 2: planejamento das ativi-
dades relacionadas ao desenvolvimento do 
software de medição e dos processos de afe-
rição dos indicadores de rede e à contratação 
da Entidade Aferidora da Qualidade;.

III - atividade 3: seleção e contratação da 
Entidade Aferidora da Qualidade;

IV - atividade 4: implementação do soft-
ware de medição e dos processos de aferição 
dos indicadores de rede;

V - atividade 5: realização de testes do 
software de medição e dos processos de afe-
rição dos indicadores de rede e defi nição das 
áreas para realização da Fase II;

VI - atividade 6: preparação das redes e 
sistemas para a realização da Fase II, nas áreas 
pré-selecionadas pelo GIPAQ; e

VII - atividade 7: avaliação e divulgação 
dos resultados desta fase pelo GIPAQ.

Art. 43. A Fa se II deve envolver as se-
guintes macro atividades:

I - atividade 1: realização dos testes de 
funcionamento do software de medição e 
dos procedimentos relacionados à aferição 
dos indicadores de rede nas áreas pré-selecio-
nadas na Fase I;

II - atividade 2: validação técnico-ope-
racional do funcionamento do software de 
medição e dos procedimentos relacionados à 
aferição dos indicadores de rede;

III - atividade 3: elaboração do manual 
operacional dos procedimentos relacionados 
à aferição dos indicadores de rede.

Art. 44. Os p eríodos máximos para a 
conclusão de cada Fase da implantação do 
processo de aferição dos indicadores de rede 
e do software de medição, contados a partir 

da publicação deste Regulamento, são 270 
(duzentos e setenta) dias para a Fase I e 90 
(noventa) dias, após o término da Fase I, para 
a Fase II.

Capítulo III
Das Demais Disposições

Art. 45. A fi  scalização relativa ao cum-
primento das metas estabelecidas neste Re-
gulamento pode ser realizada, nos termos da 
regulamentação, por meio das seguintes for-
mas, sem a estas se limitar:

I - acompanhamento de indicadores pela 
Anatel;

II - auditoria realizada pela Anatel;
III - pesquisas junto aos Assinantes dos 

serviços; e
IV - utilização de ações de acompanha-

mento e avaliação realizadas por Assinantes 
ou grupo de Assinantes.

Art. 46. Os d ados relativos aos indica-
dores de qualidade devem ser informados à 
Anatel, para acompanhamento, a partir do 
décimo mês após a entrada em vigor deste 
Regulamento.

§ 1º O cumprimento das metas de quali-
dade somente será exigível a partir do décimo 
terceiro mês após a entrada em vigor deste 
Regulamento.

§ 2º Somente devem ser considerados 
para cálculo dos indicadores os dados refe-
rentes às localidades com mais de cento e oi-
tenta dias de operação comercial.

Art. 47. Este  Regulamento entra em vi-
gor na data de sua publicação.

ANEXO III
AVALI AÇÃO DA QUALIDADE COM 

BASE NOS INDICADORES DE 
PESQUISA

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Este Anexo estabelece o processo de 

avaliação da qualidade com relação ao Servi-
ço de Comunicação Multimídia (SCM) para 
obtenção dos indicadores de pesquisa defi ni-
dos neste Regulamento.
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2. DEFINIÇÕES
2.1. Período Base de Coleta: período de 

coleta dos dados dos pesquisados.
3. BASE DE DADOS
3.1. As informações que comporão a base 

de dados serão fornecidas à Anatel pelas Pres-
tadoras do SCM, conforme orientações da 
Agência, no Período Base de Coleta.

3.2. A base de dados é composta das 
respostas de todos os pesquisados para 
todos os itens do questionário aplicado, 
conforme Capítulo IV do Título IV deste 
Regulamento.

4. DA AMOSTRA
4.1. A amostra a ser utilizada será defi -

nida pela Anatel em função da quantidade 
de acessos em serviços em cada área defi nida 
pela Unidade da Federação dentro da área de 
prestação de serviço.

4.2. A seleção aleatória das amostras será 
realizada pela Anatel a partir da base de da-
dos de acesso em serviço fornecida pela Pres-
tadora.

4.3. O processo de amostragem conside-
rará um intervalo de confi ança de, no míni-
mo, noventa e cinco por cento.

5. DO QUESTIONÁRIO
5.1. Os questionários serão defi nidos 

com o objetivo de avaliar o conjunto de fa-
tores objeto da percepção da qualidade de 
atendimento dos pesquisados e atualizados 
sempre que as análises de confi abilidade, ou 
a exigência de novos fatores de qualidade in-
dicarem essa necessidade.

5.2. O questionário será composto por 
cinco partes a saber:

5.2.1. dados sócio-biodemográfi cos – in-
formações sobre o perfi l do respondente e 
região de origem;

5.2.2. perfi l de uso do serviço – para qual 
fi nalidade é usado o serviço;

5.2.3. posse e bens do Assinante – infor-
mações sobre o perfi l econômico do Assinan-
te;

5.2.4. diversos itens objetivos seguidos de 
uma escala de cinco pontos;

5.2.5. campo aberto para comentários, 
críticas ou sugestões.

6. DA PESQUISA DE CAMPO

6.1. As entrevistas serão realizadas nas 
amostras defi nidas, dentro do período de co-
leta de dados defi nido pela Anatel.

6.2. As atividades de coleta, crítica, co-
difi cação, digitação e consistência dos dados 
devem ser implementadas atendendo ao se-
guinte planejamento:

6.2.1. utilização de pesquisadores, de su-
pervisores e de coordenadores de campo com 
experiência mínima, comprovada, de um ano 
no uso da técnica de pesquisa por telefone.

6.2.2. treinamento dos pesquisadores ex-
plicando o objeto da pesquisa, o questionário 
e os procedimentos operacionais e adminis-
trativos de campo, além do passo a passo do 
uso do software de gerenciamento a ser ado-
tado pela empresa.

6.2.3. O entrevistador deverá apresentar 
as seguintes habilidades:

a) entender o propósito da pesquisa;
b) identifi car o conteúdo dos itens do 

questionário;
c) estabelecer contato com o Assinante;
d) conduzir adequadamente a entrevista.
6.2.4. Será considerado treinado o entre-

vistador que:
a) usar o software escolhido para gestão 

da pesquisa sem erro;
b) executar, ao menos, uma entrevista 

sem erro.
6.3. A Prestadora deverá fornecer escla-

recimentos sobre a pesquisa a todos os seus 
Assinantes por meio do seu Centro de Aten-
dimento e de forma evidenciada em sua pá-
gina principal na Internet.

6.4. O procedimento de coleta de dados 
junto aos Assinantes deve utilizar o sistema 
de gestão de pesquisa de campo - ETAC (En-
trevista Telefônica Assistida por Computa-
dor) contemplando:

a) uso em rede de microcomputadores;
b) controle de amostragem no servidor 

da rede;
c) discagem automática e marcação de 

entrevista;
d) consistência de valores aceitos nas per-

guntas do questionário;
e) geração de estatísticas de entrevistas 

realizadas (por dia, horário, pesquisador, por 
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tempo de duração das entrevistas, retornos e 
substituição de unidades amostrais).

6.5. Na Supervisão da Pesquisa de Cam-
po deve ser observado o seguinte:

6.5.1. Cada processo de coleta de dados 
realizado deverá ser submetido a uma análise, 
de forma que, mediante controles estatísticos 
e qualitativos, seja analisada a validade ou 
não das entrevistas realizadas, para efeito de 
composição do rol de amostras do período de 
coleta de dados;

6.5.2. O critério a ser adotado para se 
efetuar o controle estatístico e qualitativo de 
cada pesquisa deverá ser com base na audito-
ria dos dados do software de gestão da pes-
quisa e aleatoriamente a critério da Anatel;

6.5.3. Fica facultada à Anatel a possibili-
dade, nos casos em que julgar necessário, de 
solicitar a emissão de relatórios específi cos, a 
serem discutidos junto com a Prestadora, na 
ocasião da coleta dos dados.

6.6. Caberá à empresa contratada pela 
Prestadora de SCM defi nir os procedimentos 
operacionais para realização das pesquisas e 
organização dos dados que comporão a base 
de dados a ser enviada à Anatel, observado o 
disposto neste Regulamento.

6.6.1. Os procedimentos operacionais 
deverão ser encaminhados à Anatel para 
acompanhamento de sua adequação aos 
requisitos estabelecidos neste Regulamen-
to.

3.6. Serviços de Atendimento ao Consumidor
3.6.1. Decreto nº 6.523, de 31 de 
julho de 2008*

Regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, para fi xar normas gerais 
sobre o Serviço de Atendimento ao Consu-
midor - SAC.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 
no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, inciso IV, da Constituição, e tendo em 
vista o disposto na Lei no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, 

DECRETA: 

Art. 1o Este Decreto regulamenta a Lei 
no 8.078, de 11 de setembro de 1990, e fi xa 
normas gerais sobre o Serviço de Atendi-
mento ao Consumidor - SAC por telefo-
ne, no âmbito dos fornecedores de serviços 
regulados pelo Poder Público federal, com 
vistas à observância dos direitos básicos do 
consumidor de obter informação adequada 

* Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6523.
htm. Acesso em 06/02/2013.

e clara sobre os serviços que contratar e de 
manter-se protegido contra práticas abu-
sivas ou ilegais impostas no fornecimento 
desses serviços.  

Capítulo I
Do Âmbito da Aplicação 

Art. 2o Para os fi ns deste Decreto, com-
preende-se por SAC o serviço de atendi-
mento telefônico das prestadoras de servi-
ços regulados que tenham como fi nalidade 
resolver as demandas dos consumidores 
sobre informação, dúvida, reclamação, 
suspensão ou cancelamento de contratos e 
de serviços. 

Parágrafo único. Excluem-se do âmbito 
de aplicação deste Decreto a oferta e a con-
tratação de produtos e serviços realizadas por 
telefone.

Capítulo II
Da Acessibilidade so Serviço 

Art. 3o As ligações para o SAC serão 
gratuitas e o atendimento das solicitações e 
demandas previsto neste Decreto não deve-
rá resultar em qualquer ônus para o consu-
midor. 
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Art. 4o O SAC garantirá ao consumi-
dor, no primeiro menu eletrônico, as op-
ções de contato com o atendente, de re-
clamação e de cancelamento de contratos 
e serviços. 

§ 1o A opção de contatar o atendimento 
pessoal constará de todas as subdivisões do 
menu eletrônico. 

§ 2o O consumidor não terá a sua ligação 
fi nalizada pelo fornecedor antes da conclusão 
do atendimento. 

§ 3o O acesso inicial ao atendente não 
será condicionado ao prévio fornecimento 
de dados pelo consumidor. 

§ 4o Regulamentação específi ca tratará 
do tempo máximo necessário para o contato 
direto com o atendente, quando essa opção 
for selecionada.

Art. 5o O SAC estará disponível, inin-
terruptamente, durante vinte e quatro horas 
por dia e sete dias por semana, ressalvado o 
disposto em normas específi cas. 

Art. 6o O acesso das pessoas com defi -
ciência auditiva ou de fala será garantido 
pelo SAC, em caráter preferencial, facultado 
à empresa atribuir número telefônico especí-
fi co para este fi m. 

Art. 7o O número do SAC constará de 
forma clara e objetiva em todos os docu-
mentos e materiais impressos entregues ao 
consumidor no momento da contratação do 
serviço e durante o seu fornecimento, bem 
como na página eletrônica da empresa na 
INTERNET. 

Parágrafo único. No caso de empresa 
ou grupo empresarial que oferte serviços 
conjuntamente, será garantido ao consu-
midor o acesso, ainda que por meio de di-
versos números de telefone, a canal único 
que possibilite o atendimento de demanda 
relativa a qualquer um dos serviços ofere-
cidos. 

Capítulo III
Da Qualidade do Atendimento 

Art. 8o O SAC obedecerá aos princípios 
da dignidade, boa-fé, transparência, efi ciên-
cia, efi cácia, celeridade e cordialidade.

Art. 9o O atendente, para exercer suas 
funções no SAC, deve ser capacitado com as 
habilidades técnicas e procedimentais neces-
sárias para realizar o adequado atendimento 
ao consumidor, em linguagem clara.

Art. 10. Ressalvados os casos de reclama-
ção e de cancelamento de serviços, o SAC 
garantirá a transferência imediata ao setor 
competente para atendimento defi nitivo da 
demanda, caso o primeiro atendente não te-
nha essa atribuição. 

§ 1o A transferência dessa ligação será efe-
tivada em até sessenta segundos. 

§ 2o Nos casos de reclamação e cancela-
mento de serviço, não será admitida a trans-
ferência da ligação, devendo todos os aten-
dentes possuir atribuições para executar essas 
funções.

§ 3o O sistema informatizado garantirá 
ao atendente o acesso ao histórico de deman-
das do consumidor. 

Art. 11. Os dados pessoais do consumi-
dor serão preservados, mantidos em sigilo 
e utilizados exclusivamente para os fi ns do 
atendimento. 

Art. 12. É vedado solicitar a repetição da 
demanda do consumidor após seu registro 
pelo primeiro atendente. 

Art. 13. O sistema informatizado deve 
ser programado tecnicamente de modo a ga-
rantir a agilidade, a segurança das informa-
ções e o respeito ao consumidor. 

Art. 14. É vedada a veiculação de mensa-
gens publicitárias durante o tempo de espera 
para o atendimento, salvo se houver prévio 
consentimento do consumidor.

Capítulo IV
Do Acompanhamento de Demandas

Art. 15. Será permitido o acompanha-
mento pelo consumidor de todas as suas de-
mandas por meio de registro numérico, que 
lhe será informado no início do atendimento. 

§ 1o Para fi ns do disposto no caput, será 
utilizada seqüência numérica única para 
identifi car todos os atendimentos. 

§ 2o O registro numérico, com data, hora 
e objeto da demanda, será informado ao con-
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sumidor e, se por este solicitado, enviado por 
correspondência ou por meio eletrônico, a 
critério do consumidor. 

§ 3o É obrigatória a manutenção da gra-
vação das chamadas efetuadas para o SAC, 
pelo prazo mínimo de noventa dias, durante 
o qual o consumidor poderá requerer acesso 
ao seu conteúdo. 

§ 4o O registro eletrônico do atendimen-
to será mantido à disposição do consumidor 
e do órgão ou entidade fi scalizadora por um 
período mínimo de dois anos após a solução 
da demanda. 

Art. 16. O consumidor terá direito de 
acesso ao conteúdo do histórico de suas de-
mandas, que lhe será enviado, quando soli-
citado, no prazo máximo de setenta e duas 
horas, por correspondência ou por meio ele-
trônico, a seu critério.

Capítulo V
Do Procedimento para a Resolução 

de Demandas 

Art. 17. As informações solicitadas pelo 
consumidor serão prestadas imediatamen-
te e suas reclamações, resolvidas no prazo 
máximo de cinco dias úteis a contar do 
registro.  

§ 1o O consumidor será informado sobre 
a resolução de sua demanda e, sempre que 
solicitar, ser-lhe-á enviada a comprovação 
pertinente por correspondência ou por meio 
eletrônico, a seu critério. 

§ 2o A resposta do fornecedor será clara e 
objetiva e deverá abordar todos os pontos da 
demanda do consumidor.

§ 3o Quando a demanda versar sobre 
serviço não solicitado ou cobrança indevida, 
a cobrança será suspensa imediatamente, 
salvo se o fornecedor indicar o instrumento 
por meio do qual o serviço foi contratado e 
comprovar que o valor é efetivamente de-
vido. 

Capítulo VI
Do Pedido de Cancelamento do Serviço 

Art. 18. O SAC receberá e processará 
imediatamente o pedido de cancelamento de 
serviço feito pelo consumidor. 

§ 1o O pedido de cancelamento será per-
mitido e assegurado ao consumidor por to-
dos os meios disponíveis para a contratação 
do serviço.

§ 2o Os efeitos do cancelamento serão 
imediatos à solicitação do consumidor, ain-
da que o seu processamento técnico necessite 
de prazo, e independe de seu adimplemento 
contratual. 

§ 3o O comprovante do pedido de cance-
lamento será expedido por correspondência ou 
por meio eletrônico, a critério do consumidor. 

Capítulo VII
Das Disposições Finais 

Art. 19. A inobservância das condutas 
descritas neste Decreto ensejará aplicação das 
sanções previstas no art. 56 da Lei no 8.078, 
de 1990, sem prejuízo das constantes dos re-
gulamentos específi cos dos órgãos e entida-
des reguladoras.

Art. 20. Os órgãos competentes, quando 
necessário, expedirão normas complemen-
tares e específi cas para execução do disposto 
neste Decreto.

Art. 21. Os direitos previstos neste De-
creto não excluem outros, decorrentes de re-
gulamentações expedidas pelos órgãos e enti-
dades reguladores, desde que mais benéfi cos 
para o consumidor.

 Art. 22. Este Decreto entra em vigor em 
1o de dezembro de 2008.

Brasília, 31 de julho de 2008; 187o da In-
dependência e 120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro






