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RESUMO 

 

A presente pesquisa buscou analisar a evolução da legislação no mercado de 
Telecomunicações e os impactos observados nas Operadoras e no consumidor final. 
O estudo surgiu da necessidade em apresentar à sociedade um panorama deste 
mercado e a influência do Estado, por meio do órgão regulador, utilizando-se de 
legislação própria para fiscalizar os fornecedores de serviços e produtos de Telecom. 
Pretende-se demonstrar como a atualização da legislação pode trazer benefícios 
diretos e indiretos aos consumidores dos produtos deste segmento, além de direcionar 
investimentos e ações das Operadoras. Ao apresentar evidências ocorridas após 
alterações, evoluções e criação de regulamentos será possível expor o impacto 
positivo deste cenário. A metodologia será por meio de uma revisão bibliográfica, 
pesquisando em obras, artigos, revistas especializadas, monografias, teses, sites e 
demais fontes necessárias para o desenvolvimento desta monografia. Após apreciar 
informações e dados pesquisados observou-se a real, e constante, necessidade de 
revisão do ordenamento jurídico, precisando esta, quando contido num ambiente 
tecnológico que é ágil e dinâmico na sua evolução, acompanhá-lo a mesma altura a 
fim de não prejudicar nenhuma das partes envolvidas do ambiente consumerista, ou 
seja o consumidor e fornecedor. 

 

Palavras-chave: Consumidor. Evolução Tecnológica nas Telecomunicações, 
Renovação da Legislação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A legislação consumerista e a regulamentação do mercado de Telecom, 

semelhantes as outras vertentes do direito, são organismos vivos e dinâmicos que 

sofrem, e devem sofrer, alteração de acordo com o ambiente no qual estão inseridos, 

buscando, desta maneira, acompanhar a evolução, cultural e tecnológica da 

sociedade. É visto, com o passar dos tempos, a revolução ocorrida nas tecnologias 

que afetam diretamente o cotidiano da humanidade e não seria diferente nas 

Operadoras de Telecom. Inaceitável é vislumbrar o mundo atual sem a facilidade de 

acesso aos mais diversos tipos de informações e dados viabilizada por meio de um 

pequeno computador de bolso, o dispositivo móvel Smartphone. Em notícia vinculada 

no site da revista Veja, a qual divulgou um estudo da Cisco, projeta-se que em 2020 

o número de telefones móveis chegará a 5,4 bilhões1 (EM 2020, 2017, p. única). Toda 

essa mudança de tecnologias e tendências impacta diretamente naqueles 

responsáveis por parte desta transformação digital, os fornecedores de soluções no 

segmento dos produtos de Telecom. Estes são designados, e tem interesse 

monetário, além de obrigação, em fornecer os meios para comunicação e integração 

entre homem e estes segmentos de facilidades tecnológicas. 

 O consumidor, neste contexto denominado cliente, para usufruir destas 

facilidades necessita contratá-las formalmente mediante as Operadoras, e cada 

serviço adquirido gera um contrato de consumo. Nesse sentido cabe apresentar dados 

fornecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel por meio de uma 

palestra ministrada no Campus de Direito da Universidade Tuiuti do Paraná, em 14 de 

setembro do corrente ano, quando servidor e Coordenador de Relacionamento com 

Consumidores Paulo Roberto Tobias informou que estão vigentes no país 329 milhões 

de contratos (2017, p. 14). Considerando a população brasileira de 207,7 milhões de 

habitantes conforme dados divulgados pelo IBGE. (PORTAL BRASIL, 2017, p. única), 

atualmente existem mais contratos vigentes que brasileiros em todo território nacional.  

                                                           
1 “Os dispositivos móveis estão ganhando a batalha: sua proliferação no mundo foi tanta que em 2020 o número 
de pessoas que terá pelo menos um deles será maior que o que contará com eletricidade, água potável e 
automóveis, segundo as últimas previsões da empresa de tecnologia Cisco. 
Os usuários de dispositivos móveis, incluindo os “phablets” (híbrido entre telefone e tablet), chegarão naquele 
ano aos 5,4 bilhões, 70% da população estimada para esse ano[...]” 
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  Mediante estes valores e em face a agilidade das tendências tecnológicas, é 

válido expor e apresentar a comunidade, por meio de dados, conteúdo teórico e 

pesquisa de eventos reais, os impactos positivos desta evolução. 

 Ao buscar dados verídicos, de situações cotidianas e em fontes seguras como 

páginas web de defesa do consumidor; portais acadêmicos; sítios especializados e 

renomados no assunto Telecom, espera-se demonstrar por meios de dados, gráficos, 

tabelas de simples compreensão um resumo elucidativo do ambiente atual das 

Telecomunicações e o vínculo existentes com consumidor brasileiro. A afetação 

destes, naquele segmento, está relacionado aos problemas e falhas existentes na 

regulamentação impactando assim no cotidiano dos indivíduos. Não são raros os 

casos de bloqueio indevido, cobranças e propagandas abusivas, inclusões nos 

cadastros de inadimplentes, dentre outras dificuldades pertinentes.  

Mais uma vez surge a necessidade de expor à sociedade de forma clara, 

concisa e direta estas intempéries, dentre outras, sendo possível vislumbrar a atuação 

do Estado de forma correta e regulamentada com foco na proteção àqueles 

considerados a parte mais fraca da relação. 
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2 HISTÓRICO 

 

 A proposta é trazer informações pertinentes ao desdobramento do 

mercado de Telecomunicações desde a criação do Sistema Telebrás até sua 

privatização. 

 

2.1 DA TELEBRÁS A PRIVATIZAÇÃO DO SETOR 

Não há como, ao trazer a discussão o tema Telecomunicações, deixar de 

relembrar o momento histórico em que uma simples linha telefônica foi um item 

cobiçado por muitos, de difícil e demorada aquisição, além do custo exorbitante. 

Nesse sentido, reportagem publicada no site do Senado apresenta: 

 

[...]em determinadas -regiões uma linha fixa podia valer mais que um 
pequeno imóvel – e o tempo de espera para a instalação de uma nova 
conexão era contado em meses ou até anos. Muitas localidades do Brasil não 
tinham nem previsão de obter o serviço. (2011, p. única). 
 

Em meados da década de 60, o cenário das Telecomunicações brasileira era 

composto por um conjunto de empresas, sendo uma parte municipal e outra privada 

e sem a coordenação de uma entidade central focada no estabelecimento de diretrizes 

a serem seguidas e assim buscando a organização do sistema como um todo. Em 

1962 com a promulgação da lei que instituiu do Código Nacional de 

Telecomunicações2 e no decorrer da década, o Estado fez uma série de aquisições 

no setor, sendo que estas compras deram origem ao Sistema Brasileiro de 

Telecomunicações, unificando diversas empresas em uma Holding3, denominada 

Telebrás. (COSTA, 2008, p. 20).  

Com a criação da Holding e seguindo os padrões deste modelo de negócio, o 

qual aquela não atua no contexto operacional e sim focada na captação de recursos 

para subsidiar os investimentos das empresas componentes do grupo, o setor público 

passa a atuar neste mercado. (SILVA, 2008, p. única). 

 Até o final da década de 70 este modelo foi o responsável pela unificação e 

criação de uma rede básica de telefonia para o país. Nesse sentido, apresenta-se 

algumas informações sobre a estrutura do sistema Telebrás: 

                                                           
2 Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962. 
3 Empresa que detém a posse majoritária de ações de outras empresas, denominadas subsidiárias, centralizando 
o controle sobre elas. De modo geral a holding não produz bens e serviços, destinando-se apenas ao controle de 
suas subsidiárias. 
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Em 1973, a exploração dos serviços públicos de telecomunicações foi 
unificada sob o controle de uma única empresa concessionária em cada 
estado, que adquiriram as demais empresas. Em 1974, a Telebrás foi 
designada “concessionária geral” para todo o território nacional. Na primeira 
década de operação, a Telebrás saiu do patamar de 1,4 milhão de telefones, 
em 2,2 mil localidades, para 5,8 milhões de telefones, em 6,1 mil localidades. 
(SENADO NACIONAL, 2011, p. única). 
 

Nos idos de 1980 esse modelo apresentava sinais evidentes de inviabilidade, 

por não possuir capacidade de suprir uma enorme demanda reprimida por linhas 

telefônicas e serviços. O cenário no qual o país estava contido caracterizava-se por 

déficit público elevado, o qual afetava investimentos, além da alta inflação que 

deteriorava o valor real das tarifas aplicadas. (COSTA, 2008, p. 21). 

Novamente recorrendo aos dados apresentado pelo Senado, e, agora, 

demonstrando em números a estrutura da Telebrás: 

 

Em 1988, a Constituição determinou que os serviços públicos de 
telecomunicações somente poderiam ser explorados pela União, diretamente 
ou mediante concessões a empresas sob controle acionário estatal. O 
Sistema Telebrás era composto por uma empresa holding (a Telebrás), uma 
operadora para chamadas de longa distância, nacionais e internacionais 
(Embratel), 27 empresas de âmbito estadual ou local. 
Em 1996, o Sistema Telebrás figurava entre os 20 maiores operadores 
mundiais de telecomunicações, com uma receita operacional de US$ 12,7 
bilhões, lucro líquido de US$ 2,73 bilhões, 98 mil funcionários e 15,9 milhões 
de clientes. Em julho de 1998, o Sistema Telebrás havia alcançado a marca 
de 18,2 milhões de telefones fixos instalados e 4,6 milhões de celulares, em 
22,9 mil localidades. 
Porém, a recessão, a inflação, a crise da dívida externa e a crise fiscal que 
marcaram os anos 1980 impediram o governo de investir na modernização 
do Sistema Telebrás. (2011, p. única). 
 

O contexto no qual o país estava envolvido e as tendências neoliberais que 

pairavam sob o ambiente, embasaram um cenário político direcionado a contestar o 

modelo de desenvolvimento econômico interventor do Estado no ambiente econômico 

do pais. Observando o âmbito político vivenciado pela população brasileira durante o 

período no qual o país foi regido pelos presidentes Fernando Collor de Melo, entre 

1990 e 1992, então substituído pelo vice Itamar Franco (de 1992 a 1995) e Fernando 

Henrique Cardoso com 02 (dois) mandatos compreendidos entre os anos de 1995 a 

2003, tem-se um breve analise referente ao Governo Collor, conforme João José de 

Oliveira Negrão4 apresenta: 

 

Se no Brasil o neoliberalismo vinha aos poucos ganhando espaço como 
alternativa política à crise, é no período Collor que efetivamente ele se torna 

                                                           
4 Mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP, professor da Faculdade Santa Rita e membro do NEILS 
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a ideologia dominante entre os setores do capital, dos partidos políticos 
conservadores e do centro do espectro político, da grande imprensa brasileira 
e mesmo de setores significativos do pequeno e médio empresariado e, 
especialmente, daquela parcela do movimento organizado dos trabalhadores 
identificada com a Força Sindical. Teve início o processo de privatização 
das estatais , o Brasil abriu sua economia para o capital estrangeiro e o 
mercado passou a ser o grande agente organizador da Nação, enquanto os 
trabalhadores, como classe, começaram a sofrer um bombardeio incessante 
em seus direitos. [grifo meu]. (1996, p. 07). 
 

Na sucessão presidencial tem-se Fernando Henrique Cardoso também com 

ideias e conceitos neoliberais, como a redução da intervenção do Estado. Em 1995, o 

então presidente aprova o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - criado 

pelo Ministro Luiz Carlos Bresser – o qual expõe que o Estado não deve estar presente 

no setor produtivo, sob o argumento de que o excesso do ente estatal na esfera 

produtiva serve para justificar a degradação dos serviços públicos. Abaixo alguns 

trechos extraídos do Plano Diretor que apontam para o afastamento do Estado: 

 

Reformar o Estado significa transferir para o setor privado as atividades que 
podem ser controladas pelo mercado. Daí a generalização dos processos de 
privatização de empresas estatais. Neste plano, entretanto, salientaremos um 
outro processo tão importante quanto, e que, entretanto, não está tão claro: 
a descentralização para o setor público não-estatal da execução de serviços 
que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser 
subsidiados pelo Estado, como é o caso dos serviços de educação, saúde, 
cultura e pesquisa científica. Chamaremos esse processo de “ publicização”. 
(BRASIL, 1995, p. 17). 
 
[...] O programa de privatizações reflete a conscientização da gravidade da 
crise fiscal e da correlata limitação da capacidade do Estado de promover 
poupança forçada através das empresas estatais. Através desse programa 
transfere-se para o setor privado a tarefa de produção, que, em princípio, este 
realiza de forma mais eficiente [...]. (BRASIL, 1995, p. 18). 
 
É importante destacar que o compromisso fundamental do Estado não é o de 
realizar dentro de seu aparelho todas as funções demandadas pela 
sociedade. Ao invés, é o de assegurar ou facilitar a sua realização sempre 
que possível, o que deverá implicar a adoção de mecanismos inovadores de 
operação e funcionamento. (BIBLIOTECA DA PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA, 1995, p. 61). 
 

Estudo do DIEESE expõe a ineficácia do sistema estatizado ao que 

permaneceu por um longo período organizado num sistema de monopólio estatal e 

segundo aqueles que defendem a privatização “atuava de forma bastante ineficiente 

e frequentemente às voltas com níveis de investimentos abaixo do necessário, o setor 

de telecomunicações no Brasil foi privatizado em julho de 1998. (2009, p. 03). 

 

 Mazza também aponta um direcionamento neoliberal neste contexto: 



14 
 

A criação das agências reguladoras brasileiras teve uma direta relação com 
o processo de privatizações e a reforma do Estado iniciados no Brasil na 
metade dos anos 1990. Inevitável ligar sua origem a uma concepção 
neoliberal de política econômica voltada a reduzir a participação estatal em 
diversos setores da economia. (2014, p. 169). 
 

Referente a expansão da rede de telefonia no pais, aquele renomado instituto 

apresenta que “Nos primeiros 10 anos de operação, a Telebrás expandiu o número 

de telefones em quase 4,4 milhões de unidades (atingindo a marca de 5,8 milhões de 

telefones instalados) [...]”. (DIEESE, 2009, p. 05). E continua, ao destacar uma 

necessidade de transformação tecnológica dos fornecedores dos serviços de Telecom 

em virtude da modernização das demandas, porém a Telebrás sendo um ente estatal 

é obrigado a utilizar de regras próprias, típicas do Estado para aquisição e expansão 

de equipamentos. Conforme disposto no inciso XXI, artigo 37 da Carta Magna, 

juntamente com a Lei 8.666/1993 que “Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências”. Abaixo segue referente inciso: 

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações. (BRASIL, 1998, p. única). 
 

 A evolução tecnologia é um elemento rápido e dinâmico e necessita ser 

acompanhada à mesma velocidade por aqueles que pretendem implementá-la.  

Entretanto o processo licitatório é moroso e repleto de amarras, em virtude da 

segurança a ser dispendida mediante ao bem público, não viabiliza essa paridade de 

interesses.  Breve relato sobre licitação: 

 

A licitação é um procedimento obrigatório que antecede a celebração de 
contratos pela Administração Pública. A razão de existir dessa exigência 
reside no fato de que o Poder Público não pode escolher livremente um 
fornecedor qualquer, como fazem as empresas privadas. Os imperativos da 
isonomia, impessoalidade, moralidade e indisponibilidade do interesse 
público, que informam a atuação da Administração, obrigam à realização de 
um processo público para seleção imparcial da melhor proposta, garantindo 
iguais condições a todos que queiram concorrer para a celebração do 
contrato. (MAZZA, 2014, p. 372). 

 
E dento desse diapasão, composto por capacidade de oferecer melhores 

serviços aos consumidores e desonerar o Estado do alto custo para manter as 
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empresas produtivas, a privatização da estrutura estatal foi considerada a melhor 

solução.  

Com intuito de tornar o mercado interessante àqueles que fossem adquirir o 

direito de uso das estruturas de telefonia estatais, providencia-se um investimento na 

rede. Veja abaixo informações apresentadas pelo DIEESE:  

 

Antes da privatização, o sistema Telebrás foi alvo de investimentos maciços 
com vistas a uma melhoria generalizada da sua infraestrutura. Em 1996, 
foram investidos nas teles cerca de R$ 7,5 bilhões; no ano seguinte, este 
montante de recursos saltou para R$ 8,5 bilhões e, no primeiro semestre de 
1998, houve a injeção de mais R$ 5,0 bilhões. Ou seja, no intervalo de dois 
anos e meio o sistema de telecomunicações brasileiro recebeu investimentos 
da ordem de R$ 21,0 bilhões. (2009, p. 06). 
 

 Nesta mesma esteira, reportagem de Fernando Godinho publicada no início 

de 1998 pelo jornal Folha de São Paulo também demonstrava este investimento antes 

da privatização e os valores do crescimento do Sistema Telebrás: 

 

A Telebrás e suas 27 empresas subsidiárias estão abocanhando importantes 
fatias do mercado de telefonia às vésperas de serem oferecidas à iniciativa 
privada, o que deve acontecer neste semestre. 
Consequentemente, o Sistema Telebrás vem se valorizando nas Bolsas de 
Valores e se tornando um ativo cada vez mais desejado pela iniciativa privada 
nacional e estrangeira. (1998, p. única). 
 

 Clara foi a intenção de agregar valor ao sistema no intuito de tornar o produto 

atrativo àqueles que viriam adquiri-lo em breve. Daquela mesma reportagem extrai-se 

que o crescimento do sistema Telebrás entre dezembro de 1995 e novembro de 1998 

foi de 319,75% com um salto no lucro de líquido de R$ 810 milhões para R$ 3,4 bilhões 

respectivamente. O volume de investimentos e a boa performance afetou 

positivamente o desempenho do sistema na Bolsa de Valores de São Paulo com 

expressivos 301,07% de valorização entre 1994 e 1998, e tendo como base somente 

o início do governo FHC estes números foram de 233,03%. Neste ambiente promissor, 

a expectativa da União era arrecadar entre US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões com a 

venda de sua participação acionária no Sistema Telebrás. (GODINHO, 1998, p. 

única).   

A privatização demonstrava ser o elo entre duas vertentes, sendo uma a 

população, que seria beneficiada com serviços e infraestrutura mais ágeis, baratos e 

qualificados, e outra aquela da administração pública direcionadas aos conceitos 

modernos e neoliberais repassando à inciativa privada a manutenção e crescimento 
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de um serviço público de extrema importância e relevância para o crescimento e 

desenvolvimento do pais. 

 Ter-se-ia, a partir de 1995, o desdobramento para tornar a privatização do 

sistema Telebrás possível, com a aprovação pelo Congresso da Emenda 

Constitucional 8 que viabilizou o fim do monopólio estatal nas Telecomunicações: 

 

Art. 21. Compete à União: ............. 
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, 
os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a 
organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos 
institucionais; 
XII - ........................ 
explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: a) 
os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. (BRASIL, 1988, p. 
única). 

 
Em 1997 aprova-se a Lei 9.472 – Lei Geral de Telecomunicações (LGT) –, a 

qual autoriza o governo a criar a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel - 

órgão regulador da prestação de serviços em Telecomunicações, com a função de 

“[...]regulamentação, controle e fiscalização de serviços públicos, atividades e bens 

transferidos ao setor privado”. (MARINELA, 2017, p. única). Na referida norma clara é 

a preocupação com os direitos consumidor, denominado de usuário de serviços de 

telecomunicações, conforme dispõe o artigo 3 e seus 12 incisos5 que abordam 

qualidade do serviço, liberdade de contratar, informação adequada, sigilo e 

privacidade, reparação de danos, dentre outros. Direitos este muito alinhados e 

semelhantes àqueles contidos também no Código de Defesa do Consumidor em seu 

artigo 6 conforme pode ser visto em alguns de seus incisos dispostos abaixo: 

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços 
[...] 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos [...] 

                                                           
5 I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua 
natureza, em qualquer ponto do território nacional; II - à liberdade de escolha de sua prestadora de serviço; III - 
de não ser discriminado quanto às condições de acesso e fruição do serviço; IV - à informação adequada sobre 
as condições 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 prestado em regime público, salvo por 
débito diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de condições contratuais; VIII - ao 
prévio conhecimento das condições de suspensão do serviço; IX - ao respeito de sua privacidade nos documentos 
de cobrança e na utilização de seus dados pessoais pela prestadora do serviço; X - de resposta às suas 
reclamações pela prestadora do serviço; XI - de peticionar contra a prestadora do serviço perante o órgão 
regulador e os organismos de defesa do consumidor; XII - à reparação dos danos causados pela violação de seus 
direitos. 
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X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. (1990, p. 
única). 
 

 Ainda da análise na Lei Geral de Telecomunicações, depreende-se outros 

artigos direcionados ao protecionismo consumerista, em artigo que disciplina relações 

econômicas no setor de Telecomunicações6, das decisões do Conselho Diretor7, e da 

exploração do serviço no regime privado em seu artigo 127 o qual preceitua a 

“disciplina da exploração dos serviços no regime privado terá por objetivo viabilizar o 

cumprimento das leis, em especial das relativas às telecomunicações, à ordem 

econômica e aos direitos dos consumidores, destinando-se a garantir”. (1997, p. 

única). 

A Anatel, semelhante a outros órgãos públicos desta mesma categoria, como 

a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel; Agência Nacional do Petróleo – ANP; 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, é considerada autarquia, sendo 

estas “[...]pessoas jurídicas de direito público interno, pertencentes à Administração 

Pública Indireta, criadas por lei específica para o exercício de atividades típicas da 

Administração Pública”. (MAZZA, 2014, p. 164). A Agência Nacional de 

Telecomunicações, conforme já mencionado, é um órgão regulador com regime 

especial, ou seja, possui todas as características jurídicas das autarquias comuns 

diferenciando-se por dois motivos, conforme apresenta aquele mesmo doutrinador: 

 

Dirigentes estáveis: ao contrário das autarquias comuns, em que os 
dirigentes ocupam cargos em comissão exoneráveis livremente pelo Poder 
Executivo, nas agências reguladoras os dirigentes são protegidos contra o 
desligamento imotivado 
Mandatos fixos: diferentemente do que ocorre com as demais autarquias, nas 
agências reguladoras os dirigentes permanecem na função por prazo 
determinado sendo desligados automaticamente após o encerramento do 
mandato. (2014, p. 172). 
 

E finalmente em 29 de julho de 1998 o grande marco neste segmento deu-se 

com a privatização do Sistema Telebrás. Momento marcado por aumento da 

disponibilidade aos consumidores, de linhas telefônicas acessíveis para aquisição, e 

                                                           
6 Art. 5º Na disciplina das relações econômicas no setor de telecomunicações observar-se-ão, em especial, os 

princípios constitucionais da soberania nacional, função social da propriedade, liberdade de iniciativa, livre 

concorrência, defesa do consumidor, redução das desigualdades regionais e sociais, repressão ao abuso do poder 

econômico e continuidade do serviço prestado no regime público. 
7 Art. 20, § 2º As sessões deliberativas do Conselho Diretor que se destinem a resolver pendências entre agentes 
econômicos e entre estes e consumidores e usuários de bens e serviços de telecomunicações serão públicas, 
permitida a sua gravação por meios eletrônicos e assegurado aos interessados o direito de delas obter 
transcrições. 
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consequente redução nos valores, além de diversificação de produtos e serviços, 

viabilizada pela abertura do mercado para entrada de novos fornecedores, que 

trouxeram inovações em soluções de atendimento. 

A estrutura foi privatizada e as empresas que o faziam parte da Holding foram 

organizadas em 12 lotes, licitados em formato de leilão tanto para investidores 

brasileiros quanto estrangeiros. O Brasil ficou divido em 03 (três) grandes grupos: 

prestadores de serviços da rede fixa (Telesp, Telemar e Brasil Telecom); uma 

operadora rede fixa de longa distância (Embratel); e para a rede móvel foram 08 (oito) 

vendas efetuadas. (SAIBA, 2008, p. única). 

Referente aos valores e divisão do pais para as empresas, essa mesma 

reportagem da Folha de São Paulo, publicou o seguinte: 

 

O Sistema Telebrás foi privatizado em leilão na Bolsas de Valores do Rio de 
Janeiro no dia 29 de julho de 1998, durante o governo Fernando Henrique 
Cardoso. O governo vendeu papéis equivalentes a 20% das ações das 
empresas e correspondiam ao controle acionário delas. Formavam o sistema 
empresas regionais e estaduais, entre elas a Telesp, Telerj, Telebrasília, além 
da operadora de longa distância Embratel. 
Assim, foi vendido o controle de três holdings de telefonia fixa, uma de longa 
distância (Embratel) e oito de telefonia celular. Foi a maior privatização da 
história do país. Com a venda, o governo arrecadou um total de R$ 22,058 
bilhões, um ágio de 63,7% sobre o preço mínimo estipulado. (2008, p. única). 
 

Estas empresas assumiram a prestação do serviço na modalidade de 

concessão, sendo “[...] ato bilateral e precedido de concorrência pública, pelo que o 

Estado transfere a uma empresa privada a prestação de serviço público mediante 

remuneração paga diretamente pelo usuário”. (MAZZA, 2014, p. 259). Conceito 

também apresentado no parágrafo único do artigo 83 da Lei Geral de 

Telecomunicações:  

 

Parágrafo único. Concessão de serviço de telecomunicações é a delegação 
de sua prestação, mediante contrato, por prazo determinado, no regime 
público, sujeitando-se a concessionária aos riscos empresariais, 
remunerando-se pela cobrança de tarifas dos usuários ou por outras receitas 
alternativas e respondendo diretamente pelas suas obrigações e pelos 
prejuízos que causar. (1997, p. única). 
 

Ainda, referente a concessão, os dizeres de Gustavo Mello Knoplock8, neste 

momento tratando a respeito da remuneração do serviço oferecido: 

                                                           
8 Fiscal de Rendas do Município do Rio de Janeiro, atuando na fiscalização do ISS. Já foi servidor do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, atuando nas atividades de controle externo, e Oficial da Marinha. 
Professor de Direito Administrativo em diversos cursos preparatórios para concursos públicos no Rio de Janeiro. 
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O concessionário tem direito a se remunerar diretamente pelas tarifas 
cobradas dos usuários e à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. Os valores das tarifas são fixados originalmente no contrato, sendo 
posteriormente ajustados em função da alteração, para mais ou para menos, 
dos custos do concessionário, inclusive tributos, de forma que se mantenha 
rentabilidade inicial do contrato. (2013, p.351). 
 

Dentro deste grande grupo de concessionárias, ainda existe outro perfil de 

empresa que também atua e gera concorrência, consequentemente obrigando a todos 

aqueles envolvidos ofertarem serviços e atendimento de qualidade, são os chamados 

autorizados. São empresas que prestam serviços públicos por interesse próprio, ou 

seja, vão ao ente estatal e solicitam autorização para atuarem em determinado 

segmento, situação diferente da concessão, onde o Estado oferece o segmento no 

mercado. Nesse sentido:  

 

Quando a Administração deseja a prestação de um serviço, deve chamar os 
interessados em prestá-lo e escolher a melhor proposta, por meio de licitação 
pública; considerando-se que, quanto aos serviços autorizados, é o próprio 
particular que busca autorização para prestá-lo, não haverá a exigência de 
licitação para essa delegação. (KNOPLOCK, 2013, p.348). 
 

O autorizado não se equipara ao agente público delegado, como o 

concessionário, desta maneira tem obrigações distintas. O sitio da Anatel traz de 

forma clara e simples a distinção entre estas duas modalidades de prestação de 

serviço, apresentadas na tabela 1: 

 

Autorização de Serviço de Telecomunicações: Ato administrativo vinculado 
que faculta a exploração, no regime privado, de modalidade de serviço de 
telecomunicações, quando preenchidas as condições objetivas e subjetivas 
necessárias 
Concessão de Serviço de Telecomunicações: Delegação de sua prestação, 
mediante contrato, por prazo determinado, no regime público, sujeitando-se 
a concessionária aos riscos empresariais, remunerando-se pela cobrança de 
tarifas dos usuários ou por outras receitas alternativas e respondendo 
diretamente pelas suas obrigações e pelos prejuízos que causar. ( 
GLOSSÁRIO, 2017, p. única). 

 

 

Nesse contexto, observa-se o caso da extinta GVT, atualmente incorporada 

ao Grupo Telefônica|VIVO, sendo aquela uma Operadora com uma cobertura de 

menor, quando comparada as concessionárias, e sem obrigação de atender a 

totalidade do território nacional, ou seja, tem a liberdade de investir somente em 

municípios nos quais possua interesse. Situação contrária as concessionárias que tem 

obrigação de cobertura muito maior. 
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As empresas autorizadas também são denominadas de espelho no mercado 

de Telecom:  

 

Com a privatização, foram criadas também as empresas espelho, que 
atuariam nas mesmas áreas das concessionárias, mas sem a regulação da 
tarifa e sem obrigações. Isso porque, enquanto as concessionárias herdaram 
as redes da Telebrás, as espelhos teriam que começar do zero. 
(RODRIGUES, 2008, p. única). 

 
Ou seja, são empresas concorrentes das grandes concessionarias com 

estratégias de negócios distintas. Abaixo na tabela 1, tem-se a área geográfica de 

atuação destas logo após privatização. 

 

TABELA 1 - ÁREA DE ATUAÇÃO DAS OPERADORAS 

REGIÃO ÁREA DE ABRANGÊNCIA INCUMBENTS 9 
EMPRESA 

ESPELHO 

I 

Estados do Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Espírito Santo, 

região Nordeste e Estados do 

Pará, Amapá, Amazonas e 

Roraima 

Telemar Vésper 

II 

Distrito Federal, Região Sul, e 

Estados de Mato Grosso do 

Sul, Mato Grosso, Goiás, 

Tocantins, Rondônia e Acre 

Brasil Telecom GVT 

III Estado de São Paulo. Telesp Vésper SP 

IV Embratel (Longa Distância) MCI Intelig 

Fonte: O HISTÓRICO..., 2017, p. única. 

 

2.2 O SERVIÇO PÚBLICO: QUALIDADE E CABIMENTO DE COBRANÇA 

Um pequeno complemento, naquilo que tange a vinculação do serviço público 

as regras de consumo e o porquê da escolha da telefonia como tema de estudo. A 

possiblidade de aplicação ao CDC no âmbito público está intimamente ligada a 

verossimilhança de individualização do consumo, ou seja, é possível identificar 

claramente quem se utiliza e por sua vez paga uma tarifa pelo serviço. De forma 

                                                           
9 Concessionárias 
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contrária, quando não existe a oportunidade de individualização do usuário e este por 

sua vez custeia os serviços por meio de tributos, assim se caracteriza um vínculo entre 

o Poder Público e um contribuinte abarcados dentro de relação administrativo-

tributária, assim sendo, descarta-se a possibilidade direta de aplicação da norma 

consumerista. Embasando o disposto, Sérgio Cavalieri Filho deixa clara essa 

distinção. 

 

De acordo com a Constituição Federal, cabe ao Poder Público a prestação 
de serviços públicos, entendendo-se como tais os prestados pela 
Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para 
satisfazerem necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou 
simples conveniência do Estado. 
Além dos serviços públicos de competência exclusiva de cada ente estatal da 
Administração Direta, União (art. 21 da CF/88), Estados (art. 25, §2º), 
Municípios (art. 30, inciso V), há aqueles que são prestados pelo Poder 
Público a grupamentos indeterminados, sem possibilidade de identificação 
dos destinatários, chamados de serviços uti universi. Esses serviços são 
custeados pelos impostos, como são os serviços de segurança pública, ou 
de saúde e outros. 
Diferentemente, há os serviços públicos que preordenam-se a destinatários 
individuais, cujos usuários são determináveis, os quais permitem a aferição 
do quantum utilizado por consumidor, o que ocorre com os serviços de 
telefonia, energia elétrica, agua, gás , e outros. Tais serviços são chamados 
uti singuli e remunerados por tarifa ou preço público . [grifo do autor]. (2014, 
p.279). 
 

Nesta mesma esteira Cláudia Lima Marques acrescenta que “[...] pela 

definição de serviços do art. 3º do CDC, somente àqueles serviços pagos, isto é, como 

afirma o §2º, “mediante remuneração” serão aplicadas as normas do CDC.” (2002, p. 

486), ou seja, serviços prestados a toda comunidade sem possibilidade de 

individualização e custeados por impostos (uti universi) estão desvinculados das 

normas consumeristas. E acrescenta que estão abarcados na proteção do regramento 

supra aqueles “[...] serviços prestados em virtude de um vínculo contratual, e não 

meramente cívico, entre o consumidor e o órgão público ou seu concessionário”. (Loc. 

cit.). E por fim acrescenta entendimento da Suprema Corte brasileira destacando “[...] 

como ensina o STF: “Os arts. 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, aplicam-

se às empresas concessionárias de serviços públicos”. (Loc. cit.). 

Referente a qualidade na prestação do serviço e quanto a sua interrupção, ao 

inquirir a doutrina e as discussões a respeito, observou-se certa divisão de 

entendimentos referente a paralisação de serviços essenciais. Ao verificar o artigo 22 

do Código de Defesa do Consumidor é clara e expressa a continuidade dos serviços 

quando essenciais: 
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Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 
essenciais, contínuos . 
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a 
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código. 
[grifo meu]. (1990, p. única). 
 

E o vínculo de prestação de Telecomunicações estar atrelado à 

essencialidade dos serviços é encontrado no inciso VII do artigo 10 publicado na Lei 

7.783/198910 a qual “ Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades 

essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá 

outras providências”. (1989, p. única). 

Dentro desta mesma averiguação doutrinária, encontra-se superada esta 

questão cabendo a liberalidade do fornecedor interromper o serviço mediante 

inadimplência do consumidor, desde que haja prévia comunicação. 

Cavalieri Filho traz à tona comentários a respeito da interrupção do serviço 

público mediante inadimplência. Deixa claro a impossibilidade de gratuidade do 

serviço, este prestado por empresas do setor privado que tem seu retorno financeiro 

embasado nas tarifas adimplidas pelos consumidores. Dessa maneira, evidente é a 

obrigação do cliente cumprir com seu compromisso de pagar o equivalente a seu 

consumo e em contrapartida a concessionária, ou autorizada, prestadora do serviço é 

obrigada a manter o serviço de forma ininterrupta e com qualidade. (2014, p. 282). 

Assim sendo, mediante aviso prévio do fornecedor ao consumidor é 

plenamente admitido a suspensão do serviço mediante inadimplência do usuário. 

Ainda de posse dos ensinamentos de Cavalieri, ao comentar sobre a objetividade da 

responsabilidade disposta no artigo 22 do CDC, no qual da “prestadora do serviço 

exige-se fornecimento do serviço continuado e de boa qualidade, respondendo ela 

pelos defeitos, acidentes ou paralisações, pois é objetiva a sua responsabilidade civil.” 

(2014, p.282). E prossegue ao apontar para o adimplemento da obrigação de pagar 

dos consumidores ao considerar inaceitável a possibilidade da gratuidade do serviço 

ao dispor que esta “aceitação levaria à ideia de ser como gratuito o serviço, o que não 

                                                           
10 Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: 
[...] 
VII - telecomunicações 
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pode ser suportado por quem fez enormes investimentos e conta com essa receita 

compatível com o oferecimento dos serviços”. (Loc. cit.). 

Não restam dúvidas quanto a possibilidade de interrupção do serviço de 

telefonia mediante um quadro de inadimplência do consumidor, desde que este seja 

devidamente comunicado de sua pendência, e nesse sentido, conforme julgado do 

Superior Tribunal de Justiça de Embargos de Declaração n° 1244385, nem entes 

públicos estão isentos:  

 

2. Hipótese em que o acórdão embargado fez incidir equivocadamente o teor 
da Súmula 283 do STF quando a parte, nas razões do recurso especial, 
impugnou todos os fundamentos elencados pelo decisum recorrido para 
desautorizar o corte do serviço de telefonia de Município devedor. 
3. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade do corte no 
fornecimento do serviço de telefonia quando inadimplentes entes públicos, 
desde que a interrupção não atinja serviços públicos essenciais para a 
coletividade, tais como escolas, creches, delegacias e hospitais. (BRASIL, 
2017, p. única). 
 

Em coaduno a esta situação, Flavio Tartuce, em sua obra Manual de direito 

do consumidor, traz um julgado de 2007 do Superior Tribunal de Justiça: 

 

“Administrativo. Serviço de telefonia. Falta de pagamento. Bloqueio parcial 
das linhas da Prefeitura. Município como consumidor. 1. A relação jurídica, 
na hipótese de serviço público prestado por concessionária, tem natureza de 
Direito Privado, pois o pagamento é feito sob a modalidade de tarifa, que não 
se classifica como taxa. 2. Nas condições indicadas, o pagamento é 
contraprestação, aplicável o CDC, e o serviço pode ser interrompido em caso 
de inadimplemento, desde que antecedido por aviso. 3. A continuidade do 
serviço, sem o efetivo pagamento, quebra o princípio da isonomia e ocasiona 
o enriquecimento sem causa de uma das partes, repudiado pelo Direito 
(interpretação conjunta dos arts. 42 e 71 do CDC). 4. Quando o consumidor 
é pessoa jurídica de direito público, a mesma regra deve lhe ser estendida, 
com a preservação apenas das unidades públicas cuja paralisação é 
inadmissível. 5. Recurso especial provido” (STJ – REsp 742.640/MG – 
Segunda Turma – Rel. Min. Eliana Calmon – j. 06.09.2007 – DJ 26.09.2007, 
p. 203). (2014, p.74). 
 

Da decisão em tela, extrai-se a viabilidade do bloqueio do serviço público em 

face ao não cumprimento da obrigação de pagar a tarifa relativa a facilidade usufruída, 

o consumidor deve ser informado desta situação e ter um tempo para regularizá-la, a 

validade do contrato e a aplicação do CDC vinculam-se também ao relacionamento 

entre pessoas jurídicas.  

Ainda quanto a possiblidade de interrupção do serviço por inadimplência do 

cliente, cabe destacar que esta ação das Operadoras é válida mediante cenário de 

não cumprimento recente da obrigação. Para situações de pendências pretéritas não 
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é admissível suspensão do serviço tendo em vistas outras possiblidades de quitação 

dos débitos. Vem corroborar com o exposto, a Apelação nº 0001856-

06.2014.8.26.0035 julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -Ação de obrigação de não 
fazer ajuizada pela usuária contra a empresa de telefonia, objetivando impedir 
o corte no serviço de telefonia e internet -Débito antigo, tendo em vista que 
as faturas atuais foram quitadas - Não é lícito à ré interromper o serviço de 
telefonia por dívida pretérita, em face da existênc ia de outros meios 
legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos  - Sentença mantida 
-Recurso desprovido. [grifo meu]. (BRASIL, 2015, p. única). 
 

Entretanto, para uma interrupção oriunda do fornecedor, é cabível o 

ressarcimento ao consumidor, conforme expõe Nunes “[...] que qualquer dano – 

material ou moral – causado pela interrupção dá direito a indenização, uma vez que a 

responsabilidade do prestador de serviço e objetiva”. (2017, p. 156). E para corroborar 

e apresentar a realidade desse cenário, o artigo 32 da Resolução 426/2005 da 

Anatel11 é clara quando declara que “Havendo interrupção do acesso ao STFC na 

modalidade local, a prestadora deve conceder crédito ao assinante prejudicado”. 

(2005, p. única). 

  

                                                           
11 Aprova o Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC 
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3 ANATEL E SEUS DISPOSITIVOS LEGAIS 

 

A vinculação do Código de Defesa do Consumidor, esta como uma lei 

específica e destinada ao âmbito consumerista, também é aplicável no contexto do 

serviço público, conforme apresenta Elaine Cardoso de Matos Novais12 “A Lei 

8.078/90, em diversos artigos, remete de forma expressa àqueles serviços, deixando 

claro que a legislação consumerista incide sobre eles”. (2006, p.139). 

Ainda nesse sentido: 

 

Os serviços públicos, [...], sujeitam-se aos princípios de direito público, e, 
dentre eles, mais uma vez destacamos: a) permanência: impõe continuidade 
do serviço; b) generalidade: impõe serviço prestado de forma igual a todos; 
c) eficiência: exige atualização do serviço; d) modicidade: tarifas razoáveis; 
e) cortesia: bom tratamento aos destinatários. Consoante abordado acima, 
afora estes princípios, o legislador constituinte entendeu que os serviços 
públicos devem ainda atender aos direitos dos consu midores . Em linhas 
gerais, portanto, o Código de Defesa do Consumidor adotou os princípios de 
direito administrativo supracitados, o que se pode extrair da leitura dos arts. 
4 º, inc. VII, art. 6º, inc. X, e art. 22, cumulado com seu parágrafo único, deste 
diploma legal. Desta forma, um serviço público, além do dever de obediência 
à lei específica, deverá também observar as disposições atinentes previstas 
no CDC. [grifo meu], (EFING, 2009, p.115-116). 
 

A Constituição Federal, no artigo 175, determinou como inescusável do dever 

do Estado em promover a prestação dos serviços públicos, com a obrigação de manter 

serviço adequado: 

 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 
de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como 
as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 
permissão; 
II - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. (1988, p. única). 
 

Corroborando com o exposto, as claras palavras da eximia doutrinadora 

Claudia Lima Marques: 

 

                                                           
12 Mestra em Direito das Relações Sociais, subárea Direitos Difusos pela PUCSP; Graduada e Especialista em 
Criminologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Promotora de Justiça; Professora da Fundação 
Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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[...] Uma das grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas 
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos serviços 
públicos que a elas competem (art. 175, CF), prevendo expressamente no art 
22 do CDC, um dever dos órgãos públicos, de suas empresas, 
concessionarias ou permissionárias de fornecer “serviços adequados, 
eficientes, seguros e quanto aos essenciais, contínuos”. (2002, p. 484). 
 

No ramo de Telecom, com o Estado entregando à terceiros a prestação deste 

serviço foi necessária a criação da Anatel como um órgão fiscalizador e com outras 

competências, conforme a LGT – Lei Geral de Telecomunicações13, que dispõe sobre 

a organização dos serviços de telecomunicações. Dentre as obrigações da Anatel, 

algumas vinculadas a este estudo, são aquelas apresentadas no artigo 19 e incisos 

da legislação supra, as quais destacam-se:  

 

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, 
legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente: 
[...] 
IV - expedir normas quanto à outorga, prestação e fruição dos serviços de 
telecomunicações no regime público; 
VI - celebrar e gerenciar contratos de concessão e fiscalizar a prestação do 
serviço no regime público, aplicando sanções e realizando intervenções; 
X - expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunicações no 
regime privado; 
XII - expedir normas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de 
serviços de telecomunicações quanto aos equipamentos que utilizarem; 
XVI - deliberar na esfera administrativa quanto à interpretação da legislação 
de telecomunicações e sobre os casos omissos; 
XVIII - reprimir infrações dos direitos dos usuários; (1997, p. única). 
 

Além da Carta Magna e do Código de Defesa do Consumidor, no âmbito das 

resoluções da autarquia reguladora também se vislumbra a proteção ao consumidor, 

disposta nas normas que direcionam a prestação dos serviços de Telecomunicações 

Vasta é a quantidade de regulamentos, portarias e resoluções publicadas pelo 

órgão regulador, entretanto para direcionar a análise, focar-se-á nos produtos que são 

de conhecimento da população e consequentemente permeiam seu cotidiano. Nesse 

sentido, poderão ser mencionadas informações pertinentes a telefônica fixa (STFC), 

telefonia móvel (SMP), internet (SCM) e TV por assinatura (SeAC), com os principais 

regulamentos pertinentes, pesquisados e disponibilizados no site da Agência Nacional 

de Telecomunicações (2017, p. única). A distribuição destes regulamentos conforme 

os serviços vinculados encontram-se na tabela 2: 

 

                                                           
13 Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997. 



27 
 

TABELA 2 - REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇO REGULAMENTO 

Telefonia Fixa 

STFC - Serviço 

Telefônico Fixo 

Comutado 

Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005: Aprova o 

Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC 

Resolução nº 605, de 26 de dezembro de 2012: Aprova o 

Regulamento de Gestão de Qualidade da Prestação do Serviço 

Telefônico Fixo Comutado – RGQ-STFC 

Telefonia Móvel 

SMP – Serviço 

Móvel Pessoal 

Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007: Aprova o 

Regulamento do Serviço Móvel Pessoal – 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 

Internet 

SCM - Serviço de 

Comunicação 

Multimídia 

Resolução nº 574, de 28 de outubro de 2011: Aprova o 

Regulamento de Gestão da Qualidade do Serviço de 

Comunicação Multimídia (RGQ-SCM) 

Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013: Aprova o 

Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia [...] 

TV 

SeAC: Serviço de 

Acesso 

Condicionado: 

Resolução nº 411, de 14 de julho de 2005: Aprova o Plano Geral 

de Metas de Qualidade para os serviços de televisão por 

assinatura (PGMQ – televisão por assinatura) 

Resolução nº 581, de 26 de março de 2012: Aprova o 

Regulamento do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) [...]. 

Fonte: RESOLUÇÕES..., 2017, p. única. 

 
Conforme exposto supra, observa-se que a legislação a ser analisada neste 

momento vincula-se a duas vertentes distintas e apresentadas em dispositivos 

apartados, nos quais um destes regulamenta as obrigações vinculadas a qualidade 

do serviço e outro trata de forma geral na qual o serviço prestado, e neste segundo 

constam apontamentos destinados aos consumidores. 

Com o passar dos tempos e a evolução dos meios de comunicação, 

telecomunicação e da sociedade, os regulamentos, principalmente àqueles 

vinculados a qualidade, sofreram atualizações. Um exemplo simples e de fácil 

compreensão é o indicador denominado Taxa de Completamento de Chamadas para 
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o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, aplicado conforme a já revogada 

Resolução nº 341, de 20 de junho de 200314. À época, dentre os diversos indicadores 

de qualidade cobrados pela Anatel, a referida taxa possuía uma meta 70%15, ou seja, 

valores abaixo deste limite caracterizavam-se como descumprimento de obrigação e 

consequentemente sujeito as sanções16. 

O termo “Completamento de Chamada” ou “Chamada Completada”, diferente 

da revogada Resolução 341/2003 na qual não existia explanação expressa de como 

identificar esta variável dentro do contexto de cálculo, encontra-se definido no Capítulo 

II - Das Definições da vigente Resolução 605/2012, justamente com intuito de evitar 

dúvidas na interpretação do termo a ser analisado na composição do indicador: 

 

Art. 3º Para efeito deste Regulamento, além das definições constantes em 
outros regulamentos, são adotadas as seguintes definições: 
[...] 
VII - Chamada Completada: chamada estabelecida em que ocorre a 
sinalização de atendimento, motivada por: 
a) Atendimento pelo usuário de destino; 
b) Encaminhamento para o sistema de mensagens do usuário de destino; 
c) Recebimento de mensagem do destino de usuários com restrição de 
completamento. (2012, p. única). 
 

 Observa-se a vinculação ao atendimento da ligação pelo usuário de destino 

ou situações de mensagens informativas oriundas do destino da chamada. Para um 

cenário na qual a chamada não fosse atendida pelo fato da linha estar ocupada por 

uma outra ligação ou simplesmente não ter ninguém que possa atender a chamada, 

estas duas situações impactavam diretamente no valor final do indicador pois não 

eram consideradas chamadas completadas. Porém, toda a rede e sistema envolvidos 

neste cenário estavam íntegros e disponíveis aos usuários, e, por uma situação 

momentânea do assinante de destino, a operadora tinha seu indicador afetado e 

consequentemente seria onerada por multas.  

Como a sociedade evoluiu, a legislação também deve acompanhá-la em 

função do ambiente na qual está condicionada, ou seja, a lei está abarcada dentro de 

um contexto de harmonizar os atos futuros, e não os pretéritos. Desta maneira, a 

natureza social e dinâmica do Direito, mediante a marcha dos fatos extremamente 

                                                           
14 Revogada pela Resolução nº 605, de 26 de dezembro de 2012 
15 Art. 5º As tentativas de originar chamadas locais e de longa distância nacionais, no Período de Maior 
Movimento, devem resultar em comunicação com o assinante chamado em, no mínimo, 70% dos casos. 
16 Art. 42. O não cumprimento por parte da prestadora do serviço das metas de qualidade ocasionará sanções, 
observado o disposto nos respectivos contratos de concessão, permissão ou termos de autorização e na 
regulamentação. 
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intensa e dinâmica, o obriga a se remodelar constantemente, seja sua forma, seja em 

sua interpretação, no intuito de, com segurança, efetividade e eficácia, poder 

normatizá-los, buscando a harmonia e o contentamento da sociedade. Abarcado 

nesse tema, tem-se as palavras de Leonardo Vizeu Figueiredo17:  

 

O Direito, quanto ciência social, é gerado, destarte, em função da 
necessidade que o homem tem de viver em sociedade, dando ao Poder 
Público autoridade legitima para manter, inclusive com o uso de força e 
violência necessária, a estrutura da organização juridicamente constituída, 
uma vez que não se pode conceber a vida em coletividade sem a existência 
de um certo número de normas reguladoras entre os indivíduos e de um ente 
maior e soberano que detêm o encargo de zelar pelo cumprimento e respeito 
destas. 
Tais normas variam de acordo com os costumes e a cultura de cada 
grupamento, podendo ser dotadas de maior ou menor grau de coercibilidade, 
observando-se que seu descumprimento, via de regra, implica em uma 
reação da sociedade, no sentido de reprovar a atitude do violador. (2016, p. 
única). 
 

Na busca de enquadrar seu arcabouço jurídico com o momento vivido pela 

sociedade e tecnologia, a Anatel divulgou nova regulamentação, na qual considera 

aqueles perfis de ligações em que a linha de destino estava ocupada ou não haveria 

como atendê-la, como sendo um cenário válido e real, e sem afetação à Operadora. 

Nesse sentido observa-se o disposto no artigo 12 da, já citada anteriormente, 

Resolução nº 605, de 26 de dezembro de 2012:  

 

Art. 12. As tentativas de originar chamadas locais devem ser estabelecidas, 
no mínimo, em 93% (noventa e três por cento) dos casos. 
[...] 
b) A contagem inclui as chamadas estabelecidas sem atendimento, por 
motivo “não responde” (NR) ou “linha ocupada” (LO), [...]. (2012, p. única). 
 

 Esta foi uma mudança com efeitos diretos no prestador de serviço que não 

afeta diretamente o usuário final do produto, ou seja, não alterou a relação entre as 

partes. Entretanto dentro do contexto qualidade e regulatório das operadoras houve 

uma redução na possibilidade de aplicação de sanções permitindo, talvez, um 

direcionamento do capital da empresa, que estaria comprometido por multas, para 

outras áreas, como por exemplo, melhorias na qualidade do serviço ou expansão de 

rede. 

                                                           
17 Mestre em Direito com ênfase em Ordem Econômica Internacional. Especialista em Direito Público, em Direito 
do Estado com ênfase em Sistemas de Saúde. Professor. Membro da Procuradoria Federal Especializada da 
Comissão de Valores Mobiliários. 
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E aos olhos da sociedade as alterações na regulamentação estão sob controle 

constante dos meios de comunicação, conforme trecho extraído da reportagem de 

Eduardo Rodrigues: 

 

A principal alteração do regulamento diz respeito às exigências para 
completar chamadas. Pelas regras vigentes atualmente, as companhias 
estavam obrigadas a completar apenas 70% das ligações locais. 
Com a alteração, a meta passou para 93%, reduzindo a tolerância com 
congestionamentos de rede para apenas 7% das chamadas. Da mesma 
forma, a meta para as ligações de longa distância nacionais e internacionais 
passou para 92%, admitindo-se perdas em somente 8% das tentativas. 
(2013, p. única). 
 

 O aumento do percentual a ser almejado no valor do indicador, pode 

inicialmente ser considerado como fator desfavorável, entretanto da análise supra 

apresentada demonstra ser, não diretamente um facilitador as Operadoras, mas sim 

poderem operar com variáveis comuns daquele ambiente que antes não eram 

abarcadas pelos regulamentos.  

Além da alteração implementada nos regulamentos que controlam os 

indicadores de qualidade, também evoluíram as normas atreladas a prestação do 

serviço e nestes documentos existe direcionamento expresso ao consumidor. A Anatel 

monitora a qualidade na prestação do serviço por meio dos RGQs – Regulamento 

Geral da Qualidade, que foi o substituto dos PGMQs – Plano Geral de Metas e 

Qualidade. Ao analisar o conteúdo do RGQ observa-se a preocupação do Estado, por 

meio de sua Agência Reguladora, em resguardar uma das partes mais vulnerável da 

relação. 

Ao analisar os regulamentos supramencionados, observa-se claramente a 

defesa dos interesses do consumidor, por exemplo no artigo 92 do regulamento do 

SMP (Resolução 477/2007) ao declarar que “a prestadora deve tornar disponível ao 

Usuário o acesso telefônico gratuito ao Centro de Atendimento, bem como informar 

os endereços dos Setores de Relacionamento e de Atendimento e/ou Venda”. No 

mesmo sentido para a telefonia fixa no qual “A prestadora deve manter central de 

informação e de atendimento ao usuário capacitada para receber e processar 

solicitações e reclamações, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia” conforme 

artigo 17 do regulamento do STFC (Resolução 426/2005). Nesta mesma esteira, tem-

se o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações 

– RGC, publicado em 2014 por meio da Resolução 632, trazendo em seu artigo 25 e 

§1º critérios referentes ao atendimento destinado ao consumidor: 
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Art. 25. O Centro de Atendimento Telefônico da Prestadora deve permitir 
acesso gratuito e funcionar ininterruptamente, durante 24 (vinte e quatro) 
horas por dia e 7 (sete) dias por semana. 
§ 1º O Centro de Atendimento Telefônico deve receber chamadas originadas 
de terminais fixos e móveis. (2014, p. única).  
 

Visível é a diferença entre os artigos dos regramentos Resolução 477/2007, 

Resolução 426/2005 e Resolução 632/2014, sendo que este último, oriundo de uma 

legislação mais atual, apresenta a obrigatoriedade da gratuidade do acesso, o horário 

de funcionamento e veda a restrição da chamada ao centro de atendimento por tipo 

de terminal (fixo ou móvel). Este regimento atual apresenta as informações ao usuário 

de forma mais clara e distribuída de uma maneira a facilitar seu entendimento e 

compreensão. 

Além do RGC, o Decreto SAC18, criado para fixar normas gerais sobre o 

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, foi outra lei que influenciou, e muito, 

o relacionamento entre os centros de atendimento dos serviços regulados pelo Poder 

Público federal e seus clientes. A promulgação desse decreto surgiu da necessidade 

de buscar equilíbrio na relação de consumo principalmente na área de atendimento 

ao cliente, determinando regras claras, pertinente e específicas ao tema, haja vista a 

pública e notória dificuldade dos consumidores que pleiteavam ser atendidos em suas 

demandas nesta categoria de atendimento. Todo SAC tem como objetivo suportar as 

demandas dos consumidores, como por exemplo aqueles referentes à informação, 

reclamação, cancelamento de contrato, solicitação, suspensão, cancelamento de 

serviços dentre outros. Este decreto é abrangente atendendo as demandas de 

usuários de serviços regulados, como Telecom, planos de saúde, transportes 

terrestres, TV por assinatura, aviação civil, energia elétrica, bancos e administradoras 

de cartões de crédito, conforme pode ser visto na sequência: 

 

[...] as operadoras de serviços regulados pelo poder público federal - energia 
elétrica, telefonia, serviços de TV a cabo, bancos, cartões de crédito, aviação 
civil, ônibus interestaduais e planos de saúde - que atendem por meio de 
SAC, devem estar adaptadas ao Decreto Federal nº 6.523, de 31 de julho de 
2008 [...]. (PROCON-PR, 2017, p. única). 
 

Entretanto o Decreto SAC não permitia a Anatel fiscalizar, de forma normativa, 

as prestadoras dos serviços de Telecomunicações. Porem com a publicação, 

Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - 

                                                           
18 Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 2008. 
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RGC, norma esta com direcionamento às tratativas consumeristas num único 

documento, contendo também o teor do decreto SAC, a atuação da Agência 

reguladora é normatizada, direcionando assim as tratativas de fiscalização. Por 

conseguinte, sendo o RGC norma de cumprimento obrigatório dos fornecedores, 

afetou de forma positiva a atuação das Operadoras em muitos temas como faturas, 

cobranças, vendas, reparos, dentre outros. 

A publicação do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços 

de Telecomunicações foi um marco importante no mercado de telecomunicações e 

devidamente divulgado mídia. Nesse sentido o, IDEC apresentou em seu portal da 

Internet: 

 

Hoje, 8/7, entra em vigor boa parte da Resolução da Anatel n. 632/2014, o 
RGC (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor dos Serviços de 
Telecomunicações). Há regras importantes que ainda vão esperar mais para 
passar a valer, porém um conjunto relevante de direitos já poderão ser 
exigidos como: o cancelamento automático, retorno das ligações de 
callcenter que ‘caem’, facilidade para contestar cobranças, validade mínima 
de 30 dias para crédito de celular pré-pago, a aplicação igual das promoções 
para novos e antigos assinantes, fortalecimento do direito à informação na 
contratação dos serviços e o fim da cobrança antecipada. (2014, p. única). 
 

O mesmo portal destaca também que cobrança indevida e dificuldades no 

cancelamento do serviço são reclamações recorrentes dos consumidores agora 

abarcadas pelo novo regulamento, que também ampliou para 03 anos o prazo para 

contestação de cobranças. Salienta também que visa tornar mais efetivos direitos já 

garantidos como cancelamento automático ou a obrigação automática de devolução 

em dobro de cobrança indevida. 

Destaque ao tema publicado em jornal: 

 

Foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira a Resolução 632 
da Anatel, de 7 de março de 2014, que estabelece que serviços de telefonia, 
internet e TV por assinatura poderão ser cancelados automaticamente pelos 
consumidores sem a necessidade de passar por atendentes. Trata-se do 
Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de 
Telecomunicações. A maioria das novas regras entra em vigor no dia 8 de 
julho. 
Além da possibilidade de cancelar automaticamente os serviços de 
telecomunicações, o novo regulamento amplia a rede de atendimento ao 
liente no pós-venda, pois obriga as lojas associadas às operadoras a prestar 
esse tipo de serviço. Outro ganho para o consumidor é o estabelecimento de 
um prazo de validade de no mínimo 30 dias para a recarga de telefones 
celulares pré-pagos, que, de acordo com a Anatel, representam 78% da base 
de acessos móveis do país. As ofertas feitas por telefone ao consumidor terão 
de ser gravadas e clientes antigos terão acesso aos mesmos benefícios 
oferecidos aos novos. (ANATEL, 2014, p. única). 
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Como já demonstrado, a Agência Nacional de Telecomunicações é 

responsável, dentre outras atribuições, por fiscalizar a prestação dos serviços 

oferecidos por Operadoras de Telecomunicações. Com a publicação do RGC, o órgão 

regulador passa a ter autonomia e competência para proteger a relação de consumo 

existente entre os clientes e as prestadoras. Os atos deste órgão, como qualquer outro 

ente estatal regulador, estão embasados em regulamentos visando assim a 

segurança jurídica necessária para exercer suas funções. 

Com a competência ainda mais fortalecida por meio da publicação do 

regulamento supracitado para atuar/fiscalizar também na esfera da defesa do 

consumidor, é permitido à Anatel estar mais presente, por meio de fiscalizações, como 

um braço do Estado dentro deste mercado de concorrência cada vez mais acirrada e 

no contexto de uma economia na qual obriga a todos fazer mais com menos. Neste 

diapasão composto por concorrência e contenção de custos, a parte mais fraca que 

se utiliza deste mercado pode ser afetada em seus direitos e garantias. O 

cumprimento do RGC pelos fornecedores, fiscalizado por uma Agência reguladora, 

viabiliza aos consumidores a garantia de seus direitos.  

A atuação das agências e órgãos reguladores, por sua vez, produz efeitos no 

cotidiano dos consumidores, pois é de incumbência daquelas uma mescla de 

atribuições de natureza diversa, além de fiscalizadoras e negociadoras, em conjunto 

com ações normativas, gerenciais, arbitradoras e sancionadoras, destinada a 

fiscalizar o funcionamento do mercado e impor sanções no intuito de retificar falhas.  

Regulamentos coerentes e atuação contínua da fiscalização trazem 

benefícios a todos, e isso pode ser observado na redução do volume de reclamações, 

conforme recente publicação no site da Agência: 

 

No mês de junho de 2017, foram registradas 276,8 mil reclamações na 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), queda de 14,1% na 
comparação com o mesmo mês de 2016. Com exceção da TV por Assinatura, 
que apresentou 41,2 mil reclamações (+1,9%), os outros serviços de 
telecomunicações apresentaram redução: telefonia móvel, com 131,6 mil 
queixas (-15,6%), telefonia fixa, com 60,0 mil (-21,9%), e banda larga fixa, 
com 42,0 mil (-10,4%). 
[...] 
Todas as prestadoras de telefonia móvel apresentaram redução no número 
de reclamações em junho de 2017 quando comparado com o mesmo mês de 
2016. 
[...] 
Em junho deste ano, todas as unidades da federação apresentaram redução 
no volume de reclamações relativas a serviços de telecomunicações quando 
comparado com o mesmo mês no ano passado. (BRASIL, 2017, p. única). 
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Dados do próprio órgão regulador demonstram redução da quantidade do 

volume de reclamações protocoladas. Da análise do material já apresentando, 

depreende-se que esta redução pode estar vinculada a uma melhor qualidade na 

prestação de todos os serviços disponibilizados pelas Operadora, serviços estes 

compreendidos como o próprio produto adquirido, melhor qualidade no atendimento 

ao cliente, menor quantidade de erros nos processos que podem afetar diretamente o 

consumidor, como por exemplo uma fatura emitida erroneamente ou suspensão 

indevida dos serviços contratados.  
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4 EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

 

 Busca-se se abordar a importância da existência de um arcabouço doutrinário 

bem elaborado, conciso e focado não somente nas Operadoras de serviços de 

Telecomunicação, mas também nos clientes destas, ou seja, o consumidor. 

 

4.1 CONTEXTO TECNOLÓGICO DO PAÍS 

Como já citado no transcorrer do estudo, a evolução da legislação é 

necessária para acompanhar as transformações ocorridas dentro da sociedade e não 

seria diferente no ambiente das Telecomunicações no Brasil. 

A facilidade de consumo propiciada pela evolução da tecnologia, deixou, 

literalmente nas mãos dos consumidores, por meio dos Smartphones, os produtos e 

serviços disponíveis a alguns simples toques na tela de um celular inteligente. O 

crescimento destes equipamentos no mercado brasileiro, conforme estudo de 

Fernando de Souza Meirelles19 publicado no início deste ano, é significativo chegando 

a quantidade projetada de um aparelho para cada habitante do pais até o final de 2017 

(Anexo 01), ou seja, uma expectativa de 208 milhões de aparelhos em uso. 

Acrescentando mais detalhes a estes valores, traz-se à baila dados reais 

disponibilizados pela Anatel, por meio de apresentação feita no Campus de Direito da 

Universidade Tuiuti do Paraná, quando o servidor Paulo Roberto Tobias, informou que 

atualmente no Brasil existem 242 milhões de acesso SMP em serviços (2017, p. 11). 

A diferença de valores justifica-se, pois, a Agência considerou acessos em 

serviços, ou seja, números de telefones celulares em uso no pais, sem levar em 

consideração a tecnologia utilizada no acesso, desta maneira, foram considerados 

todos os tipos de interface que se utilizem de serviço SMP com número de linha 

vinculado. Ao tempo que a pesquisa do professor Meirelles tratou somente de 

telefones considerados inteligentes. 

 Estes usuários de Smartphone, para poderem usufruir de todas as facilidades 

disponibilizadas pelos dispositivos, necessitarão de acesso à internet fornecido por 

                                                           
19 Doutor em Administração de Empresas - Fundação Getúlio Vargas. Exerce há mais de 30 anos as atividades de 
professor, executivo e consultor. É Professor Titular da GV (Escola de Administração de Empresas de São Paulo 
da Fundação Getúlio Vargas - FGV-EAESP), lecionando em todos os seus programas: Graduação, Mestrado, 
Doutorado, CEAG, MPA, OneMBA, GVconsult, GVpec e GVnet. Na GV foi eleito: Chefe do Departamento de 
Ensino e Pesquisa de Informática e Métodos Quantitativos aplicados à Administração por quatro mandatos, 
Diretor Executivo e Dean - Diretor Geral (1999 a 2007). 
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meio da rede fixa (sinal disponibilizado por meio de cabos ou fibra ótica) ou móvel 

(pacotes de dados moveis), ou seja, haverá necessidade de contratação de produtos 

fornecidos por Operadoras de Telecom. Nesse sentido, cabe destacar e apresentar 

estudo elaborado pela Anatel referente a evolução da quantidade de acessos em uso 

na rede fixa (cobre ou cabo conectados a um modem no ambiente do cliente) e na 

rede móvel. (RELATORIOS, 2016, p. única). 

Entre 2008 e final de 2015 foi contabilizado um crescimento de 286,4% na 

quantidade de acessos da rede fixa, com um salto de 6,3 milhões para 22,8 milhões 

conexões respectivamente, considerando assim uma taxa média anual de 

crescimento em 35,8%. Uma visão gráfica desta evolução pode ser avaliada no Anexo 

02.  

Além do acesso à internet provido por banda larga fixa, existe também a 

possibilidade de acesso fornecido por meio da rede móvel de celular, dessa maneira 

viabilizando mobilidade da conexão, o crescimento não seria diferente neste 

segmento. No primeiro trimestre de 2008 a quantidade de acessos móveis girava em 

torno de 125 milhões e ao final de 2013 se aproximava de 271 milhões, com um pico 

de 283,4 milhões de acessos dentro do segundo trimestre de 2015 e finalmente 

encerrando os dados da pesquisa com 257,7 milhões terminando o ano de 2015. 

Desta maneira, extrai-se que crescimento desse mercado no período compreendidos 

entre 2008 e 2015 foi de 104%, com uma taxa média anual de crescimento de 9,38%. 

O Anexo 03 contempla a visão gráfica destas variações. 

 Existe outro segmento tecnológico que demandará ainda mais de 

conectividade a internet e, por conseguinte vinculando ainda mais o consumidor às 

Operadoras, e por sua vez demandando maior cuidado na regulamentação para não 

prejudicar o cliente. A Internet das Coisas, também conhecida como IoT – Internet Of 

Things, é uma nova tendência na qual equipamentos como geladeiras, fornos, TVs, 

relógios, câmaras de monitoramento, iluminação de ambientes, fechaduras das 

portas, dentre outros, encontram-se conectados e podendo ser gerenciados 

remotamente e, consequentemente se utilizando da internet como meio de 

comunicação. Nesse sentido, reportagem veiculada no site CIO20 informa”: 

 

[...] o segmento de IoT deve finalmente ganhar impulso a partir do segundo 
semestre deste ano, com a definição de uma política pública de incentivos 

                                                           
20 Digital Network!Brasileiros - Estratégias de negócios e TI para líderes corporativos 
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pelo BNDES. A previsão, segundo ele, é que o “ecossistema” de IoT no Brasil 
dobre de tamanho até o final da década, superando US$ 13 bilhões. (TADEU, 
2017, p. única). 
 

E por fim, e não menos importante, a Anatel também destaca, por meio de um 

informe simples e didático denominado Anatel Explica, em sua Edição 95, a 

importância desta tecnologia, o impacto no mercado e atuação do órgão: 

 

Mas como funciona? 
A internet das coisas é uma infraestrutura de rede global e dinâmica. Ela se 
baseia em protocolos de comunicação em que coisas físicas – como 
eletrodomésticos, máquinas, carros, redes de energia, meios de transporte, 
segurança – e coisas virtuais – programas, sistemas, softwares – conseguem 
interagir e se comunicar entre si e com o meio ambiente pelo intercâmbio de 
dados 
E o que internet das coisas tem a ver com telecom? 
Tem tudo a ver! Porque é pela rede das prestadoras de telefonia móvel e 
banda larga fixa que as informações entre essas coisas e os dispositivos 
tecnológicos trafegam 
Papel da Anatel 
Para ajudar a implementar essa tecnologia e melhorar a qualidade de vida do 
consumidor, A Anatel em parceria com as prestadoras, trabalha para 
desenvolver uma boa estratégia de endereçamento e de numeração dessas 
informações. Tal tarefa é essencial para se alcançar um bom ecossistema de 
internet das coisas. [grifo do autor]. (2017, p. única). 
 

Toda essa necessidade de conectividade com disponibilidade em tempo 

integral, em qualquer lugar do território e com altas velocidades viabiliza, e interessa, 

as Operadoras fornecerem tecnologia de qualidade e velocidade aos consumidores, 

e estes por sua vez, contratam os serviços. A mobilidade com alta velocidade de 

conectividade é um fator predominante nos dias atuais. Conforme já apresentado, o 

número de Smartphones continua em crescimento e para atender àqueles dois 

requisitos, os players21 do mercado móvel estão ampliando suas redes de alta 

velocidade em tecnologia 4G. Esta migração dos sistemas 3G para 4G ocorre, além 

de uma necessidade do mercado, por produtos mais rápidos e com maior valor 

agregado, por uma descontinuidade por parte dos fabricantes dos insumos e 

desenvolvimento de suporte à tecnologia obsoletas. Vide a mudança ocorrida no 

mercado de televisores, no qual o tubo foi substituído por telas de LCD e/ou LED.  

Justamente por se tratar de novos equipamentos e consequentemente em 

investimento por parte das operadoras, que a migração de tecnologia ocorre de forma 

                                                           
21 Empresas que lideram, por sua produtividade, desempenho e retorno financeiro junto com seu patrimônio, o 
mercado ao qual está inserida. 
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gradativamente em suas redes, e dessa maneira visualiza-se a diferença de 

cobertura/disponibilidade entre as tecnologias 3G e 4G dentro do território nacional.  

Abarcado nesse contexto de substituição e evolução, resgata-se novamente 

dados do relatório da Anatel (RELATORIOS, 2016, p. única), agora no segmento 

sobre o SMP, o qual apresenta claramente esta tendência de mercado. Existe a 

tendência de um natural processo de substituição da base 2G pela base 3G, ao 

visualizar que a base de acessos 2G no término do 4º trimestre de 2015 contava com 

menos de 75 milhões de acessos contra aproximadamente 200 milhões de acesso ao 

final de 2001, ao tempo que a planta 3G operou 150 milhões no segundo semestre de 

2015. Como já mencionado, trata-se um processo de substituição dos padrões 

tecnológicos demonstrando a rápida substituição da tecnologia 2G padrão 3G. O 

crescimento dos acessos 4G já passa a ser representativo e alcançando, ao final de 

2015, quantidade próxima de 27 milhões de acessos. Por meio do Anexo 04 tem-se a 

análise gráfica destes valores. 

Ainda de posse dos dados do referido relatório da Agência, naquilo que tange 

aos acessos de quarta geração: 

 

Constata-se uma acentuada evolução de acessos de 4G. No ano de 2013 o 
crescimento foi de cerca de 150 a 200 mil novos acessos por mês. No 
segundo trimestre de 2014 esse número sobe para próximo a 3,75 milhões. 
No final de 2015 o total de acessos de quarta geração no Brasil atinge 25, 4 
milhões. (2016, p. única). 
 

Atentar que a evolução do número de acesso vincula-se com a expansão da 

cobertura de municípios com serviços 4G. No início de 2014 estavam usufruindo desta 

tecnologia 99 municípios, ao tempo que no final de 2015 já atingia 469 localidades, ou 

seja, o crescimento foi de 474% de taxa de expansão de cobertura. Maiores detalhes 

disponíveis no Anexo 05. 

 

4.2 O CONSUMIDOR E O MERCADO 

O atendimento ao acesso de internet é provido por meio das Operadoras de 

Telecomunicações que disponibilizam a solução técnica para uso da internet, ou seja, 

os consumidores contratam os serviços surgindo assim relações de consumo. Estas 

são protegidas não somente pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também 

pela regulamentação editada pela Anatel. O cliente, para ter seus direitos garantidos 

por meio do CDC em situações de descumprimento do contrato, necessita buscar 
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resolução mediante a Operadora, e caso seu pleito não seja atendido acionar outros 

órgãos para defende-lo, dentre eles o Procon, Judiciário ou a própria Agência 

reguladora por meio de seus canais exclusivos. 

Entretanto, a Anatel ao criar e aplicar o RGC impõe as operadoras obrigações 

direcionadas ao melhor relacionamento entre consumidor e fornecedor, sob pena de 

sanções em situação de não cumprimento ao regulamento. A norma abarca direitos 

até então não garantidos anteriormente, como a possibilidade de cancelamento 

automático sem a necessidade de falar com atendente da operadora22, garantiu 

também a validade mínima de 30 dias dos créditos para todas as recargas de celular 

pré-pago23. Além de fomentar e fortalece direitos que já existiam, dessa maneira 

estimula uma postura inovadora das empresas e outra além de aprimorar na prática o 

atendimento a seus clientes. 

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável na totalidade das relações de 

consumo existentes em todos os setores, inclusive no ambiente das 

Telecomunicações, e o RGC é um regulamento focado diretamente neste mercado e 

em total conformidade com o CDC. A aplicação do RGC não afasta a aplicação do 

CDC ou de qualquer outra regra complementar dos direitos previstos na legislação ou 

em outros regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes. 

 Novamente traz à baila necessidade de uma legislação atrelada ao contexto 

na qual está contida. 

Sérgio Cavalieri Filho, muito bem explana a evolução e desenvolvimento 

tecnológico e científico ao relembrar exemplos históricos e trágicos de produtos num 

rol variando de medicamentos, cosméticos, alimentos, bebidas, próteses de silicone, 

insumos para veículos, produzidos em larga escala que causaram danos físicos e 

letais a milhares de consumidores pelo mundo, classificando estes incidentes como 

acidentes de consumo e demonstrando a real e eminente necessidade de revisão para 

uma reestruturação da ordem jurídica direcionada ao consumidor. (2014, p. 3-4). 

Buscando, a partir deste ensinamento, uma analogia nos tempos e contextos 

atuais, importante citar mais um trecho da obra: 

[...] o desenvolvimento tecnológico e científico, a par dos incontáveis 
benefícios que trouxe a todos nós à sociedade em geral, aumentou ao infinito 

                                                           
22 Art. 15. Os pedidos de rescisão processados sem intervenção de atendente, na forma deste Regulamento, 
devem ser processados automaticamente e terão efeitos após 2 (dois) dias úteis do pleito 
23 Art. 68. Os créditos podem estar sujeitos a prazo de validade, observado o seguinte: 
I - a validade mínima dos créditos é de 30 (trinta) dias, devendo ser assegurada a possibilidade de aquisição de 
créditos com prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias e 180 (cento e oitenta) dias a valores razoáveis; 
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os riscos do consumidor, por mais paradoxal que isso possa parecer. E assim 
é porque, na produção em série, um único defeito de concepção ou de 
fabricação pode gerar riscos e danos efetivos para um número indeterminado 
de consumidores. (FILHO, 2014, p.3). 
 

 Um serviço a ser ofertado aos clientes deve passar por toda uma análise e 

elaboração prévios no intuito de não afetar e onerar excessivamente o consumidor. 

Um exemplo simples e de fácil compreensão, atrelado ao tema do estudo, seria a 

criação de um serviço que ofertasse ao consumidor um determinado produto de 

Telecom (Internet) e na elaboração do contrato não ficasse claro, não por falta de 

informação ao cliente, mas sim na própria concepção do produto, uma obrigatoriedade 

de permanência mínima de contratação. Ou seja, o produto foi concebido/criado com 

uma falha intrínseca e afetará todos àqueles que optarem por adquiri-lo.  

 

4.3 EFEITOS NO CONSUMIDOR 

4.3.1 Informação 

Ao analisar o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de 

Telecomunicações observa-se em toda sua extensão a preocupação e 

direcionamento obrigatórios das operadoras em atender aos interesses e 

necessidades da parte mais frágil da relação, o consumidor. Dentre os vários pontos 

de abordagem disponíveis nesta norma, a informação é aquela que apresenta maior 

ênfase, direcionando as operadoras a atenderem diversas obrigações nesse sentido. 

A facilidade de consumo permitida pela evolução tecnológica na qual o 

consumidor está envolvido pode ser uma via de dois sentidos ao permitir ao adquirente 

de produtos ter para si aquilo que almeja com facilidade, mas ao mesmo tempo ser 

ludibriado por não ter de forma clara e precisa as informações necessárias à 

aquisição. Nesse sentido:  

 

Trata-se, repita-se, do dever de informar bem o público consumidor sobre 
todas as características importantes de produtos e serviços, para que aquele 
possa adquirir produtos, ou contratar serviços, sabendo exatamente o que 
poderá esperar por eles. (GRINOVER, 2007, p. 146). 
 

O consumidor deve ter ao seu dispor informações suficientes para saber de 

forma inequívoca o que está adquirindo e se o serviço ou produto estará apto a 

atender sua demanda. A informação é um dos direitos mais cotidianos nas relações 

de consumo. Sergio Cavalieri Filho destaca e trata o direito à informação 

fragmentando-o em três características, a saber: consumidor necessita estar diante 
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de uma relação transparente e é considerado vulnerável; o direito à informação não 

se exaure nele mesmo e por fim, a abrangência. (2014, p. 103) 

A fragilidade do consumidor surge por este não conhecer o processo de 

produção e elaboração de um produto ou serviços, situação esta intrínseca ao 

fornecedor. Desta maneira, a forma de tentar igualar a relação é a disposição clara, 

correta e concisa das informações a serem apresentadas ao consumidor. “Só há 

autonomia de vontade quando o consumidor é bem informado e pode manifestar a 

sua decisão de maneira refletida”. (FILHO, 2014, p. 103). O consumidor não tem 

capacidade de fazer escolhas corretas e concisas mediante a uma situação na qual 

há carência de informação, e consequentemente incapacitado de optar por 

alternativas pertinentes a sua real necessidade. Assim destaca Cavalieri a dizer que 

“[...] escolha consciente propicia ao consumidor diminuir os seus riscos e alcançar 

suas legitimas expectativas. Mas sem informação adequada e precisa o consumidor 

não pode fazer boas escolha”. (Loc. cit.). No que tange a abrangência, a informação 

está presente em todos os momentos do consumo, sendo a oferta clara e precisa, 

durante a vigência do contrato ao sanar de forma íntegra as dúvidas que venham a 

surgir e finalmente no encerramento do vínculo ao explicitar qualquer resquício que 

ainda permaneça da relação. 

Entretanto, a informação única e exclusivamente não é suficiente. Deve ser 

apresentada de forma clara, adequada e simples ao ponto de se tornar útil ao 

consumidor. Nesse sentido, observa-se: 

 

[...] não basta para atendimento do dever de informar pelo fornecedor que as 
informações consideradas relevantes sobre o produto ou serviço, sejam 
transmitidas ao consumidor. É necessário que esta informação seja 
transmitida de modo adequado, eficiente, ou seja, de modo que seja 
percebida ou pelo menos perceptível ao consumidor. A eficácia do direito à 
informação do consumidor não se satisfaz com o cumprimento formal do 
dever de indicar dados e demais elementos informativos, sem o cuidado ou a 
preocupação de que estejam sendo devidamente entendidos pelos 
destinatários destas informações. (MIRAGEM, 2012, p. 168). 
 

Com o transpor dos anos, as relações interpessoais e a sociedade passaram 

por grandes mudanças, principalmente industriais e tecnológicas direcionadas para 

um contexto de produção, distribuição e consumo massivo. Imbuído no ambiente de 

produção em larga escala aquele que produz é justamente quem dispõe do 

conhecimento e informação adequados sobre aquilo que está oferecendo no mercado. 
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Adquirir produtos ou comprar serviços tornou-se algo tão banal e simples que 

por muitas vezes pontos importantes podem passar despercebido pelo consumidor 

desatento, seja por falta de atenção ou desconhecimento das ferramentas digitais ou 

por intenção própria do fornecedor em lesar os direitos dos indivíduos. Nesse sentido, 

a necessidade e o direito a informações em comum acordo com a boa-fé daqueles 

envolvidas na relação devem ser trazidos a discussão. O perfil dos compradores e as 

relações de consumo evoluíram em conjunto com as inovações tecnológicas ao ponto 

em que comprar significa simplesmente tocar os dedos na tela de um mero dispositivo. 

Ou seja, em poucos minutos adquire-se uma obrigação a ser cumprida pelas partes 

integrantes daquela relação que acaba de surgir no mundo virtual. 

Nesta seara, Claudia Lima Marques em sua obra faz apontamentos referentes 

ao comercio eletrônico e a aplicação do CDC: 

 

A doutrina é unanime que aos contratos à distância do comercio eletrônico se 
aplica o art. 49 do CDC e o prazo de reflexão de 7 dias. A doutrina ainda cuida 
da forma da contratação eletrônica, concluindo que o contrato é por escrito e 
há a qualidade de documento eletrônico, do lugar da contratação, [...] da 
assinatura eletrônica, da eficácia probatória dos documentos eletrônicos, da 
responsabilidade dos intermediários e do organizador da cadeia de 
fornecimento pela internet e das garantias no comercio eletrônico. (2002, p. 
118). 
 

A revolução tecnológica constante direciona o consumidor a um universo 

vasto e amplo de facilidades de acesso aos produtos e esta mesma facilidade implica 

em responsabilidade no momento de contratar. Porém, os anúncios e ofertas abusivos 

podem mascarar e influenciar na decisão de adquirir ou não produto ou serviços. E 

nessa vertente de facilitar o acesso também se vislumbra o direito de arrependimento. 

 Neste diapasão Rizzato Nunes, em sua obra Curso de Direito do Consumidor, 

apresenta quanto a propaganda abusiva: 

 

[...] o efeito da publicidade enganosa é induzir o consumidor a acreditar em 
alguma coisa que não corresponda à realidade do produto ou serviço em si, 
ou relativamente a seu preço e forma de pagamento, ou, ainda a sua garantia 
etc. O consumidor enganado leva, como se diz, “gato por lebre”. Pensa que 
está numa situação, mas, de fato, está em outra. 
As formas de enganar variam muito, uma vez que nessa área os fornecedores 
e seus publicitários são muito criativos. Usa-se de impacto visual para iludir, 
de frases de efeito para esconder, de afirmações parcialmente verdadeiras 
para enganar. (2017, p. 549). 
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 E continua comentando a respeito do artigo 49 do Código de Defesa do 

Consumidor24 sobre o direito de arrependimento: 

 

A norma do art. 49 foi criada para dar maior proteção aos consumidores que 
adquirem produtos ou serviços fora do estabelecimento comercial, sobretudo: 
a) Via web e/ou internet; 
b) Em domicilio, recebendo a visita do vendedor; 
c) Pelo telefone (vendas por telemarketing); 
d) Mediante correspondência (mala-direta, carta-resposta etc.); 
É verdade que a norma cita apenas por telefone e em domicilio. Contudo, a 
citação é evidente exemplificativa, porquanto o texto faz uso do advérbio 
“especialmente”. Na época da feitura da lei (1990), chamavam mais a atenção 
desses dois tipos, mas atualmente a web/internet tornou-se o principal canal 
de vendas fora do estabelecimento comercial. 
De qualquer maneira, o consumidor está garantido sempre que a compra se 
der fora do estabelecimento comercial, nos vários sistemas de vendas 
existentes. 
Nesse tipo de aquisição o pressuposto é que o consumidor está ainda mais 
desprevenido e despreparado para comprar do que quando decide pela 
compra e, ao tomar a inciativa de fazê-la, vai até o estabelecimento. (2017, 
p. 720). 
 

 E não menos importante, o direito à informação disponibilizado ao consumidor 

encontra-se disposto no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor25 e na vertente 

de facilidade aferida ao comércio eletrônico. Nesse sentido, Diovana Barbieri26 expõe: 

 

No comércio eletrônico existem diversos modos de se efetivar a contratação 
à distância com consumidores. O consumidor pode, pela internet, dirigir-se a 
um fornecedor conhecido; pode encontrar a publicidade no site do fornecedor, 
quando está “navegando” e se interessa pelo produto ou serviço; pode, pelo 
sucessivo ingresso em hiperlinks, chegar até a oferta; ou pode, através da 
publicidade enviada por e-mail que, eventualmente contenha o link ou o 
acesso à oferta, decidir pela celebração do contrato. (2013, p. 88). 
 

Facilidade de acesso aos bens ou serviços necessários utilizando-se do 

comercio eletrônico já é uma realidade no cotidiano da população brasileira, e 

                                                           
24  Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de 
recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer 
fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. 
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores 
eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, 
monetariamente atualizados 
25 Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, [...]. 
26 Doutoranda em Nuevas Tendencias en Derecho Privado na Universidade de Salamanca (USAL), Espanha. 
Mestre em Ciências Jurídico-Civilistas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC), Portugal. 
Pós-Graduada em Direitos Humanos pelo Ius Gentium Conimbrigae da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra (FDUC), Portugal. Pós-Graduada em Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor pela Faculdade de 
Direito de Curitiba, Brasil. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 
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indiferente da maneira na qual o consumidor dispõe, nesta deve estar contida 

claramente as informações necessárias e pertinentes a contratação. 

 
4.3.2 Boa-Fé 

Não há como não observar a importância da informação dentro de qualquer 

relação, e muito mais relevante quando o conceito está abarcado num ambiente 

consumerista, tendo atores de forças, poderes e interesses enormemente distintos. 

Visto também que este direito, apesar de ser uma relação jurídica composta por dois 

polos que devem atuar em equilíbrio, a responsabilidade do fornecedor é maior 

quando se trata obrigação de informar, pois ele contém todos os dados importantes 

pertinentes ao produto e/ou serviços. Porém, ao se analisar a boa-fé observa-se uma 

paridade maior dentre os envolvidos na relação, pois nesta situação há um interesse 

mútuo, onde o fornecedor espera do consumidor ações que não o afetem 

negativamente, ao tempo que este confia naquilo que está sendo disponibilizado para 

uso. 

Afinal “quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata 

também cooperação, respeito, lealdade, etc.” (FILHO, 2014, p. 41). E continua: 

 

[...] os contratantes não são apenas obrigados a realizar a prestação principal, 
mas também a usar os seus esforços para garantir o perfeito adimplemento 
do contrato. Quem quer os fins quer também os meios necessários à 
respectiva consecução. Destarte, o credor tem a obrigação de se abster de 
todo e qualquer ato, mesmo licito, que seja capaz de tornar a execução da 
obrigação do devedor mais onerosa. O direito do outro , a ser preservado no 
contrato, é agora preocupação da contraparte. A vantagem excessiva, antes 
indicio de um bom negócio, já não é mais assim visto o que conta 
probabilidade, a preocupação com direito do outro, o sentimento de 
colaboração que deve presidir os negócios jurídicos. (2014, p. 41-42). 
 

A boa-fé abarcada no CDC encontra-se disposta no artigo 4, inciso III ao dizer 

que “sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e 

fornecedores” (1990, p. única) e no inciso IV do artigo 51 ao elencar as clausula 

abusivas: “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

equidade”. (1990, p. única).  É a boa-fé objetiva, pois a subjetiva é aquela atrelada a 

ignorância do indivíduo referente a uma ação que altera, impede ou viola seu direito. 

“É, pois, a falsa crença sobre determinada situação pela qual o detentor do direito 

acredita em sua legitimidade, porque desconhece a verdadeira situação”. (NUNES, 
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2017, p. 178). Em complemento, e utilizando-se ainda das palavras de Rizzato, 

continua: 

 

Já a boa-fé objetiva, que é a que está presente no CDC, pode ser definida, 
grosso modo, como sendo uma regra de conduta, isto é, o dever das partes 
de atingir conforme certos parâmetros de honestidade e lealdade, a fim de se 
estabelecer o equilíbrio nas relações de consumo. Não o equilíbrio 
econômico, como pretendem alguns, mas o equilíbrio das posições 
contratuais, uma vez que, dentro do complexo de direitos e deveres das 
partes, em matéria de consumo, como regra, há um desequilíbrio de forças. 
Daí que, para chegar a um equilíbrio real, o intérprete deve fazer uma análise 
global do contrato, de uma cláusula em relação as demais. (2017, p. 179). 
 

Sergio Cavalieri Filho, ao tratar da boa-fé a relaciona com base em valores 

éticos imbuídos em uma sociedade de consumo e organizada, na qual “o termo boa-

fé passou a ser utilizado como uma nova e moderna significação, para indicar valores 

éticos que estão à base da sociedade organizada[...]”. (2014, p. 40), Denominada 

como boa-fé objetiva, sendo aquele atrelada as intenções intrínsecas da pessoa, 

direcionando e adequando à padrões de ética, lealdade, honestidade e colaboração, 

elementos estes determinantes numa relação de consumo. (Loc. cit.). 

Uma sociedade de massa consumerista, com complexidade e envolvendo 

entes cada vez mais despersonalizados necessita da presença da boa-fé para reger 

as relações. Nesse sentido, ao analisar os ensinamentos da doutrinadora Cláudia 

Lima Marques, que trata da boa-fé objetiva como sendo um reflexo da atuação e 

pensamento daqueles que se encontram em lados opostos da relação, levando em 

consideração respeito e interesses legítimos de cada uma das partes e “sem causar 

lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: 

o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes”. (2002, 

p. 181). 

Cabe destacar que, uma redação clara e de fácil compreensão também deve 

ser observada na elaboração de um contrato ou termo, para que este tenha eficácia 

perante o consumidor. Nesse sentido: 

 

A proibição de clausula-surpresa tem relação com a cláusula geral de boa-fé, 
estipulada no inc. IV do art. 51 do CDC. Ambas configuram uma técnica de 
interpretação da relação jurídica de consumo, e, também, verdadeiros e 
abrangentes pressupostos negativos da validade e eficácia do contrato de 
consumo, quer dizer, as cláusulas contratuais devem obediência à boa-fé e 
equidade e não devem surpreender o consumidor após a conclusão do 
negócio, pois este contratou sob certas circunstâncias e devido à aparência 
global do negócio. (GRINOVER, 2007, p. 584). 
 



46 
 

Uma relação não pode ser embasada e norteada por elementos obscuros, a 

qualidade de um contrato que não onere em demasia uma das partes é resultado de 

comunicação e informações claras e concisas.  

 

4.3.3 Contratos 

Além da virtualização do consumo, a compra remota, via telefone, também é 

um grande atrativo para ambas as partes da relação, na qual o consumidor é 

dispensado da necessidade de comparecimento a loja física do fornecedor e este, por 

usa vez, reduz custos ao otimizar pessoas e espaço físico para atendimento. 

Dentro desta vertente da migração da forma de consumo não estar vinculada 

ao espaço físico, na sequência, tem-se trecho de uma reportagem publicada na 

Revista Exame: 

 

Enquanto as vendas nas lojas físicas registraram queda em março, o 
comércio eletrônico registrou aumento de 36,2% na comparação com igual 
período do ano passado, mostra o relatório “SpendingPulse” publicado pela 
bandeira de cartões Mastercard. 
É o maior aumento desde outubro de 2012, de acordo com o estudo. 
Os dados da Mastercard mostram que as vendas online tiveram aumento de 
26% no primeiro trimestre na comparação com a mesma etapa do ano 
passado. 
Ao mesmo tempo, o relatório também revela queda de 2% nas vendas totais 
no primeiro trimestre de 2017 em relação ao último trimestre de 2016, quando 
registrou baixa de 4,6%. (VENDAS, 2017, p. única). 
 

Com isso, os contratos celebrados pela internet estão se tornando uma 

tendência cada vez mais comum à população e este cenário deve ser observado com 

cuidado e atenção, pois, conforme muito bem colocado por Nunes, estando o 

consumidor fora do estabelecimento físico do fornecedor pressupõe aquele 

despreparado e desprovido para adquirir, quando comparado a situação daquele que 

toma a atitude e, desloca-se até o local no qual deseja realizar a compra. (2017, p. 

721). E continua ao demonstrar a situação que o cliente, via web27, pode adquirir 

produtos e/ou serviços sem a intervenção ou interação com um ser humano 

funcionário do fornecedor: 

 

[...] a web acabou por ampliar a figura do “faça você mesmo”. Os chamados 
serviços self-service e expandiram-se, e a internet permitiu a concentração 
de um dos sonhos empresariais, o da transformação do consumidor em 
empregado. (NUNES, 2017, p. 721). 
 

                                                           
27 Nome pelo qual a rede mundial de computadores internet se tornou conhecida a partir de 1991. 
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A compra a distância direciona a elaboração/envio de um contrato eletrônico 

isento do papel, e este documento apesar de ser virtual apresenta os mesmos efeitos 

do documento físico, nesse sentido: 

    

A designação contratos eletrônicos, tal como a expressão contrato de 
adesão, não indica um novo tipo de contrato, ou categoria autônoma; refere-
se apenas ao meio ou instrumento pelo qual é celebrado. São contratos 
comuns – compra e venda, prestação de serviços, locação de coisas e outros, 
celebrados por meio eletrônico, portanto, é o mesmo dos contratos 
tradicionais (produtos, serviços, transferência de numerário, compra de 
ações), diferindo apenas no que diz respeito a forma de contratação ou meio 
de entrega. (FILHO, 2014, p. 302). 
 

 Abarcado nesse mesmo entendimento, Bruno Miragem expõe que: “[...] um 

contrato é considerado como tal, tanto no mundo físico quanto no mundo virtual, em 

vista da liberdade de forma para as convenções admitidas em nosso direito”. (2012, 

p. 411). Este mesmo doutrinador apresenta que: 

 

Em matéria de contratos eletrônicos, a decisão sobre a utilização do meio 
eletrônico para celebração e execução do ajuste responderá sempre, em 
alguma medida, à decisão do consumidor em realizar a contratação, o que 
exigirá, necessariamente, o reconhecimento de um certo grau de confiança 
no complexo de relações estabelecidas a parti da estrutura e funcionamento 
da rede mundial de computadores, determinando a proteção da confiança 
negocial. (2012, p. 412). 
 

Esta modalidade de compra, com contratação fora do estabelecimento 

comercial da empresa, também ocorre no mercado de Telecom. Nesta situação, existe 

o denominado direito de arrependimento, disposto no artigo 49 do CDC que preceitua 

a possibilidade de cancelar a aquisição, seja de bem ou serviço, em até 07 (sete) dias 

a contar da data da assinatura ou do ato de recebimento. Porém ao analisar o RGC, 

este direito do consumidor não está claro no regulamento.  

Neste momento, é válido uma abordagem que, além de acrescentar e se 

adequar ao tema em estudo, apresenta uma solução adotada pela Anatel nas 

tratativas de dúvidas, lacunas ou interpretações errôneas no texto da referida 

resolução. 

Nesse sentido, a Agência, em 2016 elaborou o Manual Técnico Operacional 

dos Procedimentos de Implantação do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor 

de Serviços de Telecomunicações – MORGC. Neste documento os pontos que 

ficaram vagos ou mal redigidos, e permitiriam gerar discrepância, impactos negativos 

ou dúvidas de interpretação, que por sua vez poderiam afetar a implementação do 
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disposto no RGC, foram discutidos e alinhados, buscando as melhores práticas dentre 

os atores envolvidos no tema.  

Tamanha é a relevância da necessidade de adequação e adaptação das 

normas ao contexto nas quais estão entranhadas, que o próprio texto de manual 

apresenta esta atitude: 

 

Por fim, cabe consignar que não se vislumbra espaço para a estagnação no 
que concerne aos direitos dos consumidores dos serviços de 
telecomunicações. Ao revés, mesmo após a conclusão dos trabalhos do 
Grupo, inexiste óbice para evoluções de entendimento ao longo da vigência 
do RGC. Por conseguinte, o Manual poderá ser atualizado, de ofício ou a 
pedido da sociedade, considerando novas deliberações produzidas pelo 
Conselho Diretor, em sede de processo administrativo, a partir da experiência 
de todos: prestadoras, consumidores, órgãos do Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor (art. 19 do Decreto nº 2.338/1997) e Anatel. (BRASIL, 2016, 
p. 2). 
 

 Agora, após feito esta breve explanação a respeito do MORGC, retorna-se 

tratativa da possiblidade de arrependimento, por parte do consumidor, ser exercida 

em até 07 (sete) dias a contar do recebimento da documentação referente ao contrato 

firmado. Nesse sentido segue conteúdo extraído do referido manual: 

 

Nas contratações a distância, as prestadoras poderão encaminhar a 
documentação até o envio do primeiro documento de cobrança ao 
consumidor. O prazo para exercício do direito de arrependimento (7 dias), só 
começa a contar a partir do recebimento dessa documentação. (BRASIL, 
2016, p. 29). 
 

 A facilidade de contratação também deve ser refletida na possibilidade de 

cancelamento por telefone, sendo este com ou sem a intervenção do atendente e a 

possiblidade de cancelamento eletrônico na página da Operadora na internet. Da 

mesma praticidade com a qual o cliente se vincula a um contrato, dela se utiliza para 

rescindi-lo. Veja-se na sequência alguns artigos do RGC que demonstram esta 

facilidade: 

 

Art. 14. Os pedidos de rescisão processados com intervenção de atendente 
devem ter efeitos imediatos, ainda que seu processamento técnico necessite 
de prazo. 
Parágrafo único. A Prestadora não pode efetuar qualquer cobrança referente 
a serviços prestados após o pedido de rescisão, assumindo o ônus de 
eventuais encargos, inclusive perante as demais Prestadoras de Serviços de 
Telecomunicações. 
Art. 15. Os pedidos de rescisão processados sem intervenção de atendente, 
na forma deste Regulamento, devem ser processados automaticamente e 
terão efeitos após 2 (dois) dias úteis do pleito. 
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§ 1º É devido, pelo Consumidor, o pagamento referente aos serviços 
usufruídos durante o prazo de processamento do pedido de rescisão 
automático. 
§ 2º Deve ser garantida ao Consumidor a possibilidade de cancelar seu 
pedido de rescisão no prazo previsto no caput. 
Art. 16. Em qualquer hipótese, o comprovante do pedido de rescisão deve ser 
disponibilizado ao Consumidor por mensagem de texto, correio eletrônico, 
correspondência ou qualquer outro meio, a critério do Consumidor. 
Art. 17. A rescisão por iniciativa da Prestadora só pode ocorrer por 
descumprimento comprovado pelo Consumidor de obrigações contratuais ou 
regulamentares. (2014, p. única). 
 

 Conforme já apresentando, alguns pontos como a possibilidades de aquisição 

de produtos e/ou serviços estão se direcionando para o ambiente virtual da internet 

ou por meio Call Centers, os contratos também seguem a mesma vertente digital, 

portanto o cancelamento também é facilitado, dentre outras facilidades pertinentes ao 

cotidiano informatizado da humanidade. 

 Tanto falou-se sobre internet, web, tecnologia, consumo virtual, loja virtual e 

nesta esteira cabe destacar que apesar do meio existente e a forma para adquirir 

produtos e/ou serviço o consumidor sempre será consumidor, indiferente dos termos 

real ou virtual. Nesse sentido, os dizeres de Cristina Cantú Prates28 reforça que não 

existe diferença justamente por inexistir o termo “consumidor virtual” e vincula essa 

expressão ao artigo 2º do CDC ao comprar pela internet e “fazendo uso do mais atual, 

emergente e popular canal de vendas, que é a rede; nos exatos termos do art. 49 do 

Código de Defesa do Consumidor”. (2015, p. 61). 

 A mesma autora também traz à baila semelhantes considerações acerca do 

fornecedor: 

 

Ressalta-se, dessa forma, que o consumidor é real, o fornecedor é real e a 
empresa, mesmo que em alguns casos não tenha uma sede física, também 
é real. Reais são os produtos ou serviços ofertados e, mais do que tudo, reais 
são os efeitos dos negócios jurídicos realizados na rede. Se assim não fosse, 
não haveria necessidade alguma de quaisquer discussões jurídicas a respeito 
do tema. (Loc. cit.). 
 

 Apesar destes chamados “rótulos” aplicados aos consumidores, todos têm 

seus direitos garantidos em face aos fornecedores e estes também possuem 

obrigações perante seus clientes, indiferente do meio com a qual optaram por 

contratar. 

                                                           
28 Docente nas disciplinas de Direito Civil do Centro Universitário FMU/SP. Mestre em Direito da Sociedade da 
Informação pelas Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU. Especialista em Administração de Empresas pela 
Fundação Getúlio Vargas - CEAG - FGV/SP.  
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4.3.4 Oferta e Publicidade 

Retornando um pouco nas etapas do consumo, ou seja, antes da aquisição, 

do contrato, e do possível cancelamento, analisa-se nesse momento o fator que levou 

o consumidor a adquirir algum produto ou serviço. Uma vertente atrelada a 

necessidade na qual o indivíduo precisa do bem e o procura por vontade própria, indo 

a seu encontro. Outra é aquela na qual recebe, das mais diversas formas possíveis 

uma gama infindável de ofertas. Nesse ambiente de ofertas vinculadas aos mais 

diversos tipos de publicidade e os variados perfis de consumidores, o quais podem ter 

ou não um discernimento referente àquilo que está sendo oferecido, é um ambiente 

nefasto para quem tem dificuldades de interpretar as informações e estímulos 

aplicados por aqueles imbuídos de vender seus produtos ou serviços. 

 A oferta pode ser considerada como “[...] um veículo, que transmite uma 

mensagem, que inclui informação e publicidade. O fornecedor é emissor da 

mensagem e o consumidor é seu receptor”. (NUNES, 2011, p. 455). É a partir dela 

que este inicia a análise de um produto e/ou serviço e decide ou não a sua aquisição. 

É um ponto importante do dueto entre fornecedor e consumidor, pois este está sendo 

incitado a adquirir e aquele tenta cada vez mais atrair novos clientes para seu 

ambiente. Rizzato Nunes diz que: 

 

Publicidade como meio de aproximação do produto e do serviço ao 
consumidor tem guarida constitucional, ingressando como princípio capaz de 
orientar a conduta do publicitário no que diz respeito aos limites da 
possibilidade de utilização deste instrumento. (2011, p. 122). 

 
Referente a publicidade, breve apresentação de alguns princípios, por assim 

dizer: 

 

O princípio da identificação da publicidade parte do pressuposto de que a 
publicidade deve conter dados claros a respeito do fornecedor, do produto ou 
do serviço que está sendo divulgado; de forma que não pairem dúvidas ao 
consumidor a respeitos do autor da publicidade. Esse princípio veda a 
publicidade oculta, por meio de mensagens subliminares ou sem declaração 
ostensiva da marca. 
Trata-se de um princípio de fundamental importância, pois a proporia 
publicidade, por si só, vincula o fornecedor - proponente e sua inobservância 
implica, de per si, inadimplemento contratual. Dessa forma, visa resguardar a 
segurança jurídica das relações publicitaria, e por ser uma manifestação de 
vontade, produz efeitos jurídicos que devem ser protegidos. (PRATES, 2015 
p.86-87). 
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 Uma breve definição sob publicidade pode ser retirada da obra de Cláudia 

Mara Gruber29, a qual desvincula a ligação com propaganda pregando que a 

“publicidade deve-se entender qualquer forma de promoção das vantagens e dos 

méritos de produtos ou serviços para persuadir o consumidor a adquiri-los, podendo 

ser realizada por variados meios [...]”. (2007, p. 99). E continua ao esclarecer que, 

embora a propaganda seja utilizada como sinônimo da publicidade, não deve ser 

considerado, pois possui objetivos políticos, filosóficos ou religiosos, ao contrário da 

publicidade que tem por desígnio fins mercantis. Por fim dispõe que “a propaganda 

difunde uma ideia, a publicidade difunde uma marca, um produto ou serviço”. (2007, 

p. 99). 

A publicidade, a propaganda e o marketing são instrumentos típicos e reais 

para a relação consumerista, e desta maneira, para evolução da ordem econômica. A 

má-fé, quando utilizada naqueles institutos, gera consequências prejudiciais à 

sociedade ao atingir exatamente o ente centro do convívio, que é a figura do homem. 

Ao analisar a publicidade, na área do consumo, considera-se uma poderosa 

arma de convencimento de massa destinada a atingir, conforme seu foco, as mais 

diversas esferas sociais, faixas etárias, sexos, dentre outros. Considerada até como 

um instrumento de controle social, ao induzir o indivíduo, que, mesmo sem 

necessidade de adquirir determinado item, acaba por comprá-lo em face do 

convencimento apresentado na publicidade.  

Nesta vertente, Marcos Daniel Veltrini Ticianelli informa que o homem é 

afetado pela dicotomia entre necessidades verídicas e falsas, e o consumo em massa 

afeta o condicionamento psicológico do indivíduo contido nesse meio, ao ponto de se 

ver envolvido por necessidades artificias de consumo.  Acrescenta também que os 

meios de comunicação, por meio de agentes especializados, são responsáveis 

quando nações inteiras são submetidas à persuasão coletiva, demonstrando a 

facilidade na qual o ser humano é moldado. E finaliza destacando que a publicidade 

é como “ uma arma de poder devastador para mudar as atitudes das pessoas, com 

ou sem o consentimento delas”. (2007, p. 61). 

 Direcionando atenção, neste momento, ao Código de Defesa do Consumidor, 

mais especificamente aos artigos 30 e 31: 

                                                           
29 Graduada em Direito pela PUCPR; Pós-graduada em Direito Empresarial pela PUCPR. Advogada na área de 
Direito Empresarial e na do Consumidor. 



52 
 

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 
por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 
serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular 
ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa 
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, 
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre 
os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. (1990, p. 
única). 
 

A publicidade não pode induzir o consumidor a erro, criando-lhe uma 

expectativa de consumo que o fornecedor jamais pretendeu propiciar. Este tem a 

obrigação de informar acerca de um produto/serviço fornecido, permitindo ao 

consumidor o conhecimento de todas as características do bem, inclusive a 

predominância ou não de riscos. 

Por fim, ainda quanto a publicidade, uma breve análise referente aos 

conceitos de enganosa ou abusiva, sendo situações expressamente vedadas pelo 

Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 37:  

 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de 
caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 
mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da 
natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço 
e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer 
natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se 
aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita 
valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se 
comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 
§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão 
quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. (1990, 
p. única). 
 

 Nesta mesma esteira, José Geraldo Brito Filomeno relata sobre a veracidade 

da mensagem publicitária no intuito que “que corresponde a transmitir os reais 

atributos que os produtos e serviços tenham, ou, então, não omita algum desses 

atributos reputados[...]”. (2007, p. 181). Tratando sobre a abusividade, destaca que a 

publicidade deve ser sóbria e ética, ou seja, é vedada apresentação de temas 

preconceituosos, indiferente de sua origem, além da proibição da violação dos valores 

dispostos no artigo 37, CDC, supracitado. (Loc. cit.). 

 Em complemento, Sergio Cavalieri complementa ao informar da existência de 

um elemento fundamental para caracterizar a publicidade enganosa, sendo a 
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“capacidade de induzir em erro o consumidor a respeito de qualquer dado do produto 

ou serviço objeto da publicidade. O critério finalístico: a indução a erro”. (2014, p. 144). 

 E ainda, faz um questionamento sobre o quer seria o erro, como sendo o juízo 

falso ou equivocado de determinada situação, e dessa maneira uma publicidade 

enganosa direcionaria o consumidor a uma falsa representação daquilo que está 

sendo apresentado. De forma direta “a pedra de toque para a caracterização da 

publicidade enganosa é a sua capacidade de induzir em erro o consumidor”. (FILHO, 

2014, p.145). A seu tempo, o mesmo autor destaca que uma publicidade abusiva é 

aquela com afetação e ofensa a valores constitucionais, ambientais, éticos e sociais 

(Loc. cit). E por fim Rizzato Nunes acrescenta: 

 

O caráter da abusividade não tem necessariamente relação direta com o 
produto ou serviço oferecido, mas sim com os efeitos da propaganda que 
possam causar algum mal ou constrangimento ao consumidor. 
Daí decorre que se pode ter numa mesma publicidade um anuncio enganoso 
e ao mesmo tempo abusivo. Basta que o produto ou serviço dentro das 
condições anunciadas não corresponda àquilo que é verdadeiro e que o 
anuncio preencha o conteúdo proibido de abusividade. (2011, p. 572). 
 

Não restam dúvidas da importância da informação dentro de contexto 

consumerista, pois é a partir delas que o consumidor terá a opção de contratar ou não 

determinado produto. Informação antes da contratação é fator primordial para o início 

de uma relação jurídica saudável. Neste contexto de anterioridade, a Resolução 632 

da Anatel, em seu artigo 50, é expressa ao determinar que “antes da contratação, 

devem ser claramente informadas ao Consumidor todas as condições relativas ao 

serviço”. (2014, p. única). E continua a detalhar ainda mais o teor dos dados a serem 

repassados ao cliente, conforme pode ser visto nos incisos do referido artigo: 

 

I - valores de preços e tarifas aplicáveis, com e sem promoção; 
II - período promocional; 
III - data e regras de reajuste; 
IV - valores de aquisição, instalação e manutenção dos serviços e 
equipamentos; 
V - restrições à utilização do serviço; 
VI - limites de franquia e condições aplicáveis após a sua utilização; 
VII - velocidades mínima e média de conexão; 
VIII - a viabilidade de imediata instalação, ativação e utilização do serviço; e, 
IX - incidência de prazo de permanência, período e valor da multa em caso 
de rescisão antes do término do prazo. (2014, p. única). 
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Da análise do parágrafo único30 do artigo 50, extrai-se que, ainda antes da 

contratação, há obrigação de enviar um resumo, em forma de sumario, de tudo aquilo 

repassado ao cliente referente a sua possível aquisição. É clara a intenção do 

legislador em tentar buscar garantir ao consumidor e também a operadoras, todos 

caminhos necessários para uma contratação consciente e duradoura. Os contratos, 

segundo Carlos Roberto Gonçalves “[...] tem uma função social, sendo veículo de 

circulação da riqueza, centro da vida dos negócios, e propulsor da expansão 

capitalista”. (2015, p. 24). 

Além de todas as informações prévias à contratação, as prestadoras também 

devem fornecer o contrato em si, o plano de serviço adquirido e se tratando de uma 

oferta conjunta este termo também deve ser disponibilizado. Todos estes documentos 

devem ser entregues pessoalmente ao consumidor no momento da aquisição, quando 

concretizada em loja física, ou enviados por meio de mensagem eletrônica quando a 

contratação ocorrer de forma remota (internet ou telefone). Estas obrigações ficam 

claras da leitura dos artigos do RGC destacados abaixo: 

 

Art. 51. Na contratação, a Prestadora deve entregar ao Consumidor o 
contrato de prestação do serviço e o Plano de Serviço contratado, bem como 
demais instrumentos relativos à oferta, juntamente com login e senha 
necessários a acesso ao espaço reservado ao Consumidor na página da 
Prestadora na internet, quando for o caso. 
§ 1º Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações se dê por 
meio do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao Consumidor, por 
mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, os documentos 
mencionados no caput. 
§ 2º Quando da adesão do Consumidor, as promoções, descontos nas tarifas 
e preços dos serviços, facilidade ou comodidades adicionais devem ser 
devidamente informadas, preferencialmente por meio de mensagem de texto 
ou mensagem eletrônica, incluindo, no mínimo, o período de validade da 
oferta, explicitando-se data de início e de término, e a qual Plano de Serviço 
está vinculada.  
Art. 53. Na contratação de Oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações 
devem ser entregues ao Consumidor, além dos documentos descritos no art. 
51, todos os Planos de Serviço associados ao contrato. (2014, p. única). 
 

Mediante todo esse volume de conteúdo vinculado ao tema, não poderia 

deixar de trazer à baila, a lição de Fábio Ulhôa Coelho, naquilo que tange ao dever de 

informar, pois se enquadra perfeitamente neste contexto: 

É muito comum que uma das partes tenha acerca do objeto do contrato maior 
conhecimento que a outra. Nos contratos entre desiguais, existe sempre essa 

                                                           
30 Parágrafo único. As informações constantes deste artigo, sem prejuízo de outras que se afigurem relevantes à 
compreensão do Consumidor quanto às condições da oferta contratada, devem ser consolidadas em sumário, 
de forma clara, com destaque às cláusulas restritivas e limitadores de direitos, a ser entregue antes da 
contratação 
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assimetria de informações. O consumidor certamente não conhece o produto 
ou serviço que pretende adquirir na mesma medida do fornecedor, e isso é 
uma das mais importantes razões de sua vulnerabilidade. Mesmo em 
relações entre iguais, a assimetria de informações pode ocorrer. 
[...] 
Em razão do dever geral de boa-fé, em qualquer negociação, devem os 
contratantes informar, no sentido de que devem socializar as informações que 
possuem, partilhar o conhecimento sobre o objeto do contrato. Com a troca 
de informações entre os contratantes, reduz-se a assimetria. O dever de 
informar, contudo, varia de sentido conforme a qualidade dos contratantes. 
(2012, p.122). 
 

No tocante a informação, e a título de complemento, abaixo julgado que 

corrobora com a obrigatoriedade da divulgação clara e precisa de tudo aquilo que 

julgar pertinente ao serviço de telefonia prestado: 

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO 
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.CONTRATO DE 
TELEFONIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.REQUISITOS DA 
CONDIÇÃO DA AÇÃO PREENCHIDOS.ALEGAÇÃO DE QUE O 
CONTRATO ESTIPULADO É ORAL E, PORTANTO, NÃO POSSUI 
DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE. HIPÓTESE AFASTADA. 
INSURGÊNCIA A RESPEITO DA NÃO REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA 
ANTERIOR. NÃO CABIMENTO. APRESENTAÇÃO, POR PARTE DA 
AUTORA, DE NOTIFICAÇÃO EM CARTA REGISTRADA.FORMA VÁLIDA. 
ANÁLISE DO MÉRITO. DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). 
EMPRESA DE TELEFONIA QUE POSSUI O DEVER LEGAL DE GUARDA 
DOS DOCUMENTOS ENQUANTO NÃO HOUVER OCORRIDO A 
PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. PRAZO DE 5 ANOS (ART.22, RES. Nº 
426/2005 DA ANATEL). OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS 
PLEITEADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
(TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1653893-5 - Curitiba -  Rel.: Ivanise Maria Tratz 
Martins - Unânime -  J. 28.06.2017). 
 

No julgado em tela, a relatora Ivanise Maria Tratz Martins, da 12ª Câmara 

Cível da Comarca de Curitiba, utiliza-se do disposto no Regulamento Geral de Direitos 

do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC para embasar sua tese. De 

seu voto condutor extrai-se o seguinte: 

 

Ademais, importante destacar que a Anatel, em suas Resoluções que 
regulamentam o serviço de telefonia, expressa o direito do consumidor de ter 
acesso detalhado aos serviços prestados, senão vejamos a Resolução nº 
632/2014: 
Art. 62. A Prestadora deve fornecer relatório detalhado dos serviços e 
facilidades prestados, em ordem cronológica, a todos os seus Consumidores, 
em espaço reservado em sua página na internet e, mediante solicitação, por 
meio impresso, incluindo, quando aplicável, no mínimo, as seguintes 
informações: (..) § 2º O relatório detalhado deve ser gratuito, salvo nos casos 
de: I - fornecimento da segunda via impressa do mesmo relatório, quando 
comprovado o envio da primeira via ao Consumidor; e, II - fornecimento de 
relatório impresso referente ao serviço prestado há mais de 6 (seis) meses. 
Ainda, o mesmo Regulamento assim prevê: 
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Art. 22. No espaço reservado, o Consumidor deve ter acesso, no mínimo: (..) 
V - ao relatório detalhado dos serviços prestados dos últimos 6 (seis) meses; 
Nesta toada, a pessoa jurídica em tela possui a capacidade necessária para 
registrar os contratos realizados verbalmente por meio de ligações 
telefônicas, principalmente porque, para ela, tal procedimento se faz 
imprescindível, não tendo que se falar, então, em impossibilidade de 
apresentação dos documentos requeridos na Exordial, sendo que, tais 
documentos, conforme amplamente exposto acima, devem se encontrar em 
poder da apelante e ser entregues à apelada. (Loc. cit.). 
 

A oferta e publicidade são os canais pelos quais os fornecedores acessam 

seu possíveis e futuros clientes. Portanto, para evitar que uma futura relação seja 

objeto de litigio entre as partes, a transparência e honestidade de tudo aquilo que 

envolver o contrato deve estar claro e legalmente embasado. 

 

4.3.5 Venda Casada Versus Combo 

Justamente o dever de informar, vinculado ao dueto oferta e publicidade, que 

disponibiliza ao consumidor atributos que lhe permitam avaliar aquilo que está 

adquirindo, que cabe falar a respeito da venda casada, situação vedada, tanto pelo 

Código de Defesa do Consumidor (artigo 39, I) quanto pelo RGC (artigo 43, parágrafo 

único), respectivamente: 

 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas:  
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de 
outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; 
 
Art. 43. As Prestadoras podem promover Oferta Conjunta de Serviços de 
Telecomunicações, em conformidade com a regulamentação vigente, 
respeitadas as condições específicas de cada serviço de telecomunicações 
integrante da oferta. 
Parágrafo único. É vedado à Prestadora condicionar a oferta do serviço ao 
consumo casado de qualquer outro bem ou serviço, prestado por seu 
intermédio ou de parceiros, coligadas, controladas ou controladora, bem 
como, sem justa causa, a limites quantitativos. (2014, p. única). 
 

Bruno Miragem explana que a decisão do consumidor referente a aquisição 

de serviço ou produto “[...] não pode ser subordinada, por ato do fornecedor, à 

aquisição de outro produto ou serviço que, a princípio não são de interesse do 

consumidor”. (2012, p. 239). 

Muito bem colocado por Rizzato Nunes que “a operação casada pressupõe a 

existência de produtos e serviços que são usualmente vendidos separados”. (2011, p. 

569). Clara é a vedação, por força de lei, para a compra casada, entretanto não 

confundir com os chamados Combos ou oferta conjunta. Conforme dispõe o caput do 
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artigo 43 do RGC transcrito acima, estas são ofertas nas quais são oferecidos aos 

consumidores um conjunto de serviços que tendem a trazer algum benefício a ele, 

entretanto o mesmo não é obrigado a adquirir tudo de forma conjunta, sendo possível 

a aquisição individualizada de serviços.  

A Anatel possui em seu sitio uma espécie de tutorial, intitulado como “Anatel 

Explica” com linguagem simples e direta para sanar as dúvidas dos clientes das 

operadoras de Telecom, e partir destes documentos é possível extrair detalhes que 

clarificam os entendimentos a respeito de combos e venda casada, nas edições 17 e 

21 respectivamente: 

 

O combo é a oferta combinada de diferentes serviços (TV por assinatura, 
banda larga e telefonia fixa, por exemplo) com um único contrato e um único 
documento de cobrança. 
[...] 
Não é possível cancelar apenas um dos serviços do combo, o contrato do 
combo deve ser cancelado como um todo. 
Se quiser adquirir um serviço individual, a operadora não pode obrigar você 
a contratar um combo para ter acesso àquele serviço. Isso seria venda 
casada, proibida pelo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de 
Serviços de Telecomunicações (RGC). (2017, p. única). 

 
 

Você sabia que, ao comprar um produto ou contratar um serviço, não pode 
ser obrigado a levar outro junto? Por exemplo, se você vai à padaria comprar 
pão, o vendedor não pode exigir que você leve também um litro de leite. Do 
mesmo modo, se você quiser contratar, por exemplo, apenas o serviço de 
internet fixa, a prestadora não pode te obrigar a contratar também TV por 
assinatura ou um telefone fixo. Isso se chama venda casada. Essa é uma 
prática expressamente proibida no Brasil pelo Código de Defesa do 
Consumidor e pelas normas da Anatel. Ou seja, essa regra também vale para 
serviços de telecomunicações. (2017, p. única). 

 
Novamente de posse dos dizeres de Bruno Miragem, o comentário a respeito 

da fidelização para a compra de aparelhos celulares vinculados a um plano de serviço 

para obtenção de descontos é estratégia comum no mercado de telefonia e salienta 

também que “deve ser assegurada a possiblidade do consumidor de adquirir somente 

uma das opções”. (2012, p. 240). 

Por tratar-se de um tema devidamente esclarecido tanto pelo CDC quanto 

pelo RGC, das pesquisas realizadas no sitio do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, resultaram num reduzido volume de julgados e aqueles existentes 

descaracterizaram a venda casada, conforme exemplo abaixo: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PERDAS E 
DANOS - ALEGADA "VENDA CASADA" - INOCORRÊNCIA - COMPRA DE 
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APARELHO DE CELULAR A PREÇO NORMAL DE VENDA OU COM 
DESCONTO SE ADQUIRIDO JUNTAMENTE COM LINHAS TELEFÔNICAS 
(CHIP) - OPÇÃO DO COMPRADOR - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR - POSTERIOR 
CANCELAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS - COBRANÇA INDEVIDA - 
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL 
CONFIGURADO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.1. A aquisição de linha telefônica móvel em 
troca de desconto na aquisição de novo aparelho celular não encerra em si 
qualquer abusividade ("venda casada"), desde que tenha como razão de ser 
a concessão de benefícios ao consumidor como contrapartida, o que, de fato, 
ocorreu nos autos.2. A jurisprudência dos nossos tribunais é assente no 
sentido de que a falha ou cobrança indevida, na prestação dos serviços de 
telefonia, configura dano moral somente quando há corte no fornecimento dos 
serviços ou inscrição em cadastro de inadimplentes. 
(TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1636389-2 - Curitiba -  Rel.: Marques Cury - 
Unânime -  J. 17.05.2017) 
 

 Compra casada e Combos são situações inicialmente muito semelhantes, nas 

quais o cliente adquire mais de um produto, entretanto, salienta-se que a primeira 

vedada por lei. Nesse sentido é de fundamental importância que o consumidor 

verifique com cuidado e atenção todas as condições da prestação do serviço antes da 

contratação de um produto, evitando assim transtornos futuros. Uma compra na qual 

adquire-se um bem, a partir de benefícios em outro item, não se equipara a compra 

casada. 

 

4.3.6 Sanções aos Fornecedores 

As prestadoras de serviços de Telecomunicações têm obrigações a serem 

cumpridas e impostas, conforme visto, por diversos tipos de regramentos. A título de 

exemplo e de forma complementar, o CDC e resoluções internas da autarquia 

reguladora. Mediante o não cumprimento, a Anatel tem poderes, e deve aplicar 

sanções àqueles que deixaram de atender metas e obrigações devidamente dispostas 

na legislação. Analisando a regulamentação do mercado de Telecom, publicada pela 

Anatel, observam-se institutos que constroem a teia de fiscalização do cumprimento 

das obrigações e suas devidas competências. 

A Lei Geral das Telecomunicações31 em seu artigo 173 apresenta a relação 

das sanções a serem aplicadas: 

 

Art. 173. A infração desta Lei ou das demais normas aplicáveis, bem como a 
inobservância dos deveres decorrentes dos contratos de concessão ou dos 
atos de permissão, autorização de serviço ou autorização de uso de 
radiofreqüência, sujeitará os infratores às seguintes sanções, aplicáveis pela 
Agência, sem prejuízo das de natureza civil e penal:  

                                                           
31 Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997. 
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I - advertência; 
II - multa; 
III - suspensão temporária; 
IV - caducidade; 
V - declaração de inidoneidade. (1997, p. única). 
 

 Focando-se nas multas, estas podem ter origens diversas em virtude do perfil 

da infração para cada um dos serviços prestados pelas concessionarias ou 

autorizados, entretanto portarias e resolução com base nesse fulcro são genéricas e 

abrangem todos os cenários possíveis. Nesse sentido, a Resolução nº 589, de 7 de 

maio de 2012, que aprova o Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, 

em seu artigo primeiro deixa clara sua missão: 

 

Este Regulamento estabelece parâmetros e critérios para aplicação de 
sanções administrativas por infrações à Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
e demais normas aplicáveis, bem como por inobservância dos deveres 
decorrentes dos contratos de concessão, dos atos de designação ou dos atos 
e termos de permissão, de autorização de serviço, de autorização de uso de 
radiofrequência, de direito de exploração de satélite, ou ainda dos demais 
atos administrativos de efeitos concretos expedidos pela Agência. (2012, p. 
única). 
 

 Em complemento, após definição do escopo a ser fiscalizado, tem-se a 

Portaria nº 784, de 26 de agosto de 2014, a qual “dispõe sobre a metodologia de 

cálculo do valor base das sanções de multa relativa a descumprimentos às metas de 

qualidade e dos procedimentos de coleta, cálculo e consolidação dos indicadores de 

qualidade previstos na regulamentação”. (2014, p. única). Os dois itens abaixo, desta 

portaria, deixam claras suas diretrizes: 

 

1. OBJETIVO 
Este documento descreve a metodologia de cálculo do valor base das 
sanções de multa relativa a descumprimentos à regulamentação de 
qualidade, em observância ao disposto na legislação e regulamentação 
aplicáveis. 
2. ESCOPO 
Aplicação de sanções de multa, decorrente de infração ocasionada pelo não 
atendimento de metas de qualidade ou falha nos processos de coleta de 
dados, previstas nos regulamentos de qualidade dos seguintes serviços: 
Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao Uso do Público em Geral - 
STFC; Serviço Móvel Pessoal - SMP; Serviço de Comunicação Multimídia - 
SCM; e TV por Assinatura. (2014, p. única). 
 

Trazendo um evento real e conhecido a esta esteira, tem-se, em 2009, por 

determinação da Anatel, a suspensão temporária do serviço de internet da Telefônica 

denominado Speedy em todo estado de São Paulo, conforme notícia veiculada pelo 

jornal O Globo: 
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SÃO PAULO - A Telefônica irá apresentar ainda esta semana um plano de 
ações para aprimoramento do serviço de banda larga Speedy, em 
atendimento à solicitação da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), que na última segunda-feira determinou a suspensão das vendas do 
serviço. A operadora informou ainda que descarta recorrer judicialmente da 
decisão da agência reguladora. (TELEFONICA, 2009, p. única). 
 

 Muitas vezes somente a aplicação da multa não é suficiente para impedir a 

continuidade de uma prática abusiva. No exemplo acima, a suspensão temporária das 

vendas foi outra medida tomada para impor, ao responsável pela conduta ilícita, a 

correção na maior brevidade possível da irregularidade  

 

4.3.7 Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 

Mantendo o foco em eventos que a Anatel torna publica sua atuação, por meio 

de processos embasado na regulamentação vigente e visando melhoria dos serviços, 

e consequentemente gerando impactos diretos nos consumidores, tem-se em debate 

atual, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Agência e as Operadoras 

Telefônica e Oi. 

O TAC tem seu embasamento legal em dispositivos como o §6º do artigo 5º 

da 7347/9532 por força do artigo 113 do CDC, o qual acrescentou o referido parágrafo 

no qual “órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso 

de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá 

eficácia de título executivo extrajudicial”. (1995, p. única). Visível também no capitulo 

VII – “Da Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos” do Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA33, que em seu artigo 211 dispõe que “Os órgãos 

públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento 

de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de título executivo 

extrajudicial”. (1990, p. única). 

Trazendo o Termo de Ajustamento de Conduta para a esfera da autarquia 

reguladora dos serviços de Telecomunicações, a Resolução Anatel 589/2012, em seu 

artigo 5º deixa claro que “A Anatel poderá, a seu critério e na órbita de suas 

competências legais, com vistas ao melhor atendimento do interesse público, celebrar, 

com os infratores, compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais”. 

(2012, p. única). 

                                                           
32 Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. 
33 Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
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Referente ao Termo de Ajustamento de Conduta: 

 

No microssistema de direito coletivo brasileiro, há a possibilidade dos entes 
legitimados a que se referem os arts. 5º da LACP e 82 do CDC de tomarem 
dos interessados termos de ajustamento de conduta às exigências legais, que 
valerá como título executivo extrajudicial e conterá cominações ao 
compromissado (art. 5º, § 6º, LACP). Sendo o termo de ajustamento de 
conduta uma espécie de transação, sendo possíveis até mesmo concessões 
mútuas, há a possibilidade desse compromisso, posteriormente, caso não 
cumprido, vir a ser objeto de liquidação antes de sua execução. (AFONSO, 
2010, p. 305). 

 
Do exposto, extrai-se que o termo pode ser considerado como uma moeda de 

troca entre os envolvidos, entretanto, o não cumprimento do acordado enseja a 

possibilidade de liquidação antes de sua execução e nesse sentido José dos Santos 

Carvalho Filho diz que “A inexecução do compromisso enseja o prosseguimento do 

processo investigativo”. (2015, p. 956). 

Do estudo de Marco Antonio Zanellato34 extrai-se um conceito referente ao 

TAC: 

 

TAC é um instrumento legal destinado a colher, do causador do dano ao 
consumidor coletivamente considerado, um título executivo extrajudicial de 
obrigação de fazer, não fazer ou de indenizar, mediante o qual o 
compromitente assume o dever (ou obrigação) de adequar sua conduta às 
exigências legais, sob pena de sanções fixadas no próprio termo de 
ajustamento de conduta. (2008, p. única). 
 

Uma explicação muito simples e didática foi apresentada em uma reportagem 

do jornal O Globo, o qual expõe que: 

 

Quando uma empresa recebe uma multa por irregularidades ou má prestação 
de serviços, é aberto um processo administrativo, que pode se arrastar por 
anos até uma decisão final. Por isso, muitas vezes, o órgão regulador opta 
por firmar um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TACs), 
pelo qual a empresa aceita trocar a multa por um compromisso de 
investimentos. No caso da Anatel, esses TACs já foram realizados com duas 
empresas: a Telefônica, dona das marcas Vivo e GVT, e o Grupo Oi, que está 
em recuperação judicial desde junho do ano passado. (IMPASSE, 2017, p. 
única). 
 

Ou seja, conforme já dito, trata-se de uma troca, na qual os valores que 

deveriam ser gastos nos adimplementos das multas aplicadas por meio dos processos 

administrativos sejam convertidos em investimentos na planta e consequentemente 

benefício aos clientes das empresas envolvidas. Atualmente, a Anatel dispõe de um 

                                                           
34 Procurador de Justiça do Estado de São Paulo. 
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regulamento especifico sobre o tema publicado na Resolução nº 629, de 16 de 

dezembro de 2013, o qual “Aprova o Regulamento de celebração e acompanhamento 

de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC).” (2013, p. única). 

Do referido documento extrai-se que o termo firmado terá eficácia de título 

executivo extrajudicial com fulcro na adequação da conduta irregular conforme 

disposto no artigo 335, também há uma perspectiva de reversão dos valores que 

seriam utilizados para o custeio das multas em investimentos, conforme disposto no 

artigo 1436: 

 

O Valor de Referência a ser dado ao TAC, para fins de execução em caso de 
eventual descumprimento, corresponderá à soma dos valores das multas 
aplicadas e estimadas dos processos administrativos a que ele se refere ou, 
caso não se trate de processo administrativo sancionador em trâmite, à 
estimativa da sanção que seria cabível pelo descumprimento objeto do 
ajustamento. (2013, p. única). 
 

Observa-se um interesse em redirecionar um capital, inicialmente destinado 

ao custeio de sanções, em melhorias, estas destinadas a proteção dos usuários do 

sistema, conforme artigo abaixo da resolução 629: 

 

Art. 15. Para a celebração de TAC, deverá ser verificado se ele é o meio 
adequado e próprio à realização do interesse público no caso concreto, 
ponderando-se, dentre outros, os seguintes fatores: 
I - a proporcionalidade da proposta em relação à gravidade da conduta em 
análise; 
II - a existência de motivos que recomendem que o ajustamento de 
determinada prática reputada irregular se dê gradualmente; 
III - a capacidade do TAC para evitar a prática de novas condutas 
semelhantes pela Compromissária, bem como para estimular o cumprimento 
da regulamentação; e, 
IV - a efetiva proteção dos direitos dos usuários. (2013, p. única). 
 

Da análise do artigo 22 da referida Resolução, retira-se o real direcionamento 

do capital, ou seja, diversos investimentos que viabilizem melhorias aos 

consumidores: 

 

Art. 22. Os projetos do art. 19 deverão observar as seguintes diretrizes: 

                                                           
35 Art. 3º A Anatel poderá firmar TAC, com eficácia de título executivo extrajudicial, com vistas a adequar a 
conduta da Compromissária às disposições legais, regulamentares ou contratuais, mediante o estabelecimento 
de compromissos, nos termos deste Regulamento 
36 Art. 14. O Valor de Referência a ser dado ao TAC, para fins de execução em caso de eventual descumprimento, 
corresponderá à soma dos valores das multas aplicadas e estimadas dos processos administrativos a que ele se 
refere ou, caso não se trate de processo administrativo sancionador em trâmite, à estimativa da sanção que seria 
cabível pelo descumprimento objeto do ajustamento 
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I - atendimento a áreas de baixo desenvolvimento econômico e social, por 
meio de ampliação da capacidade, capilaridade ou cobertura das redes de 
telecomunicações; 
II - redução das diferenças regionais; 
III - modernização das redes de telecomunicações; 
IV - elevação dos padrões de qualidade propiciados aos usuários; e, 
V - massificação do acesso às redes e aos serviços de telecomunicações que 
suportam acesso à internet em banda larga. (2013, p. única). 
 

Naquilo que tange obrigações supra, o site da revista Istoé publicou 

reportagem apresentando relação das melhorias a serem implementadas pela 

Telefônica, em virtude do compromisso do Termo de Ajustamento de Conduta:  

 

Segundo a proposta, a Telefônica/Vivo deverá se comprometer a adotar um 
conjunto de ações para melhorar o serviço e o atendimento ao consumidor 
em 551 municípios. Essas medidas devem demandar investimentos de R$ 
4,87 bilhões, nas contas da Anatel. 
Um dos principais projetos que integram o acordo é o de ultra banda larga, 
que prevê a implantação de banda larga fixa com tecnologia FTTH (fiber to 
the home) em 100 municípios, sendo 35 no Estado de São Paulo, incluindo 
localidades fora da área de cobertura da empresa. O investimento estimado 
pela Anatel é de R$ 1,103 bilhão. 
Entre as novas obrigações, o TAC exige que a Telefônica/Vivo amplie sua 
rede de fibra ótica em 7,2 mil quilômetros. A empresa terá que oferecer 
serviço 3G em 39 municípios onde fornece o 2G e implantar o serviço 4G em 
152 municípios de 18 Estados do País. Além disso, terá que modernizar todos 
os orelhões sob sua responsabilidade. 
A Telefônica/Vivo também terá que melhorar sua plataforma de atendimento 
de consumidores e permitir que as solicitações e reclamações sejam feitas 
pela internet. O aplicativo da empresa deverá ter novas funcionalidades. Já 
os clientes corporativos terão acesso a um canal digital. (ANATEL, 2016, p. 
única). 
 

De parte conteúdo exposto acima, observou-se um direcionamento da Anatel 

para que a Empresa Telefônica atue numa modernização dos telefones públicos 

(orelhões) existentes no estado de São Paulo. Entretanto o uso deste equipamento 

dentro da referida companhia, conforme será apresentado na sequência, está em 

desuso, possivelmente pelo aumento crescente da quantidade de celulares em uso, 

conforme já apresentado anteriormente neste estudo. 

Nesta esteira, o presidente da Telefônica, Eduardo Navarro, deixa claro a 

necessidade constante de revisão da regulamentação focando sempre a evolução 

tecnológica a qual o ambiente está sujeito: 

Da base de orelhões da Telefônica, em junho do ano passado, 62 mil (30%) 
não fizeram nenhuma chamada durante o mês e 120 mil fizeram uma 
chamada de dois minutos a cada três dias. Com este exemplo, o presidente 
da Telefônica Brasil, Eduardo Navarro, mostrou como as metas de 
universalização do STFC estão defasadas da realidade de consumo de 
serviços de telecom pela população, destacando a necessidade urgente da 
mudança do modelo.  No lugar de jogar dinheiro fora com investimento 
improdutivo, disse ele, esses recursos poderiam ser aplicados, por exemplo, 
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em garantir banda larga de velocidade adequado a todas as escolas públicas, 
para atender aos alunos e treinar professores. (DIAS, 2017, p. única). 
 

Mais uma vez resta clara a evidente importância de um ordenamento jurídico 

alinhado com o contexto social e tecnológico atualmente vivido pelo país. Das 

palavras do presidente da Telefônica observa-se uma visão direcionada aos 

investimentos em situações que realmente trariam retorno a população e não somente 

preocupar-se com a melhoria ou modernização dos orelhões. 

Ainda nessa seara de valores referentes as multas aplicadas pela Anatel 

àqueles que não cumpriram as obrigações regulamentares, no atual contexto 

nacional, além da Operadora Telefônica que está firmando um TAC com a Anatel 

existe também o caso da Operadora Oi que entrou em recuperação judicial. Da análise 

do material publicado na mídia nacional é possível confirmar que a dívida desta 

empresa é de aproximadamente 64 bilhões de reais, com detalhe aos credores abaixo 

demonstrados: 

 

A lista com 55 mil credores abrange uma dívida total de R$ 
63.959.938.559,55 (ou quase R$ 64 bilhões). A divisão está em três grupos: 
Classe I – Trabalhistas; Classe II – Garantia Real; Classe III – Quirografários; 
e Classe IV – Microempresa. São 4.074 credores trabalhistas, representando 
dívida de R$ 912,363 milhões; um credor de classe II com dívida de R$ 3,326 
bilhões; 49.077 credores na classe III; e 1.928 credores da classe IV. 
(AMARAL, 2017, p. única). 
 

Dentre a relação de credores da Oi, “a agência tem R$ 11 bilhões em créditos 

a receber da Oi, de acordo com a mais recente lista de credores divulgada pelo 

administrador judicial do processo de recuperação. Isso faz do regulador o maior 

credor individual da operadora”. (CARRO, 2017, p. única). 

Estas são as duas maiores Operadoras de Telecomunicações que atuam sob 

o regime de concessão, ou seja, atuam neste segmento em virtude do leilão da 

privatização ocorrido em 1998. Uma delas terá a opção de converter o montante das 

dívidas oriundas de multas administrativas em investimos de melhoria da rede ao 

tempo em que a outra terá de quitar as pendências via processo de recuperação 

judicial.  
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5 O CONSUMIDOR E A DEFESA DE SEUS DIREITOS 

Apesar de todo arcabouço de regulamentos, normas, leis, portarias, o 

consumidor de produtos de Telecom ainda pode ser lesado em seus direitos e nesse 

sentido tem oportunidade, e de certo ponto até a obrigação, de pleitear seus direitos 

utilizando-se de algumas facilidades 

A primeira alternativa é buscar esclarecimento junto ao fornecedor via canais 

de atendimento, pessoal ou remoto, disponibilizados pelas empresas. Nesse sentido 

o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, 

em seu Título III – Do Atendimento, apresenta diversas informações pertinentes e 

importantes quando da necessidade dos clientes buscaram detalhes e 

esclarecimentos. Dentre os diversos artigos relevante, o artigo 11 apresenta a 

obrigação de divulgação de seus canais de atendimento ao consumidor: 

 

Art. 11. A Prestadora deve informar, de forma ostensiva, clara e objetiva, a 
todos os Consumidores: 
I - o número de seu Centro de Atendimento Telefônico, o qual deve constar 
do documento de cobrança, da página da Prestadora na internet, e de todos 
os documentos e materiais impressos entregues no momento da contratação 
do serviço e durante o seu fornecimento; e, 
II - o endereço dos estabelecimentos que prestam atendimento ao 
Consumidor, em sua página na internet e por meio do Centro de Atendimento 
Telefônico. (2014, p. única). 
 

Ainda nesta esfera de tratativa entre o cliente e o fornecedor dos serviços de 

Telecomunicações, cabe um destaque ainda ao RGC, no que tange o número do 

protocolo do atendimento, código este de relevante importância para rastreio da 

reclamação a ser utilizada na tratativa em outras esferas da administração pública: 

 

Art. 7º Todo atendimento deve receber um número de protocolo a ser 
informado ao Consumidor. 
§ 1º Para fins do disposto no caput, deve ser utilizada sequência numérica 
única na Prestadora, contendo o ano em sua composição, para possibilitar 
ao Consumidor o acompanhamento. 
§ 2º Nas interações originadas pelo Consumidor, o protocolo deve ser 
informado no início do atendimento. 
§ 3º O protocolo deve ser enviado por meio de mensagem de texto ao contato 
telefônico informado pelo Consumidor ou mensagem eletrônica, em até 24 
(vinte e quatro) horas da postulação, contendo data e hora do registro, para 
todos os serviços abrangidos no presente Regulamento. (2014, p. única). 
 

Outra opção de atendimento com a qual o consumidor pode recorrer é a 

Anatel. O espaço reservado ao consumidor informa as 04 (quatro) opções 

disponibilizadas aos clientes pela Agência: (i) Internet via Fale Conosco; (ii) telefone 
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por meio do número 1331; (iii) em todas as capitais presencialmente nos escritórios 

regionais; (iv) via aplicativo que deve ser instalado no celular ou tablet. 

O consumidor afetado também pode pleitear seus direitos por meio de uma 

plataforma online denominada Consumidor.gov.br. Trata-se de uma solução 

desenvolvida como meio alternativo de solução de conflitos que dispõe as relações 

entre consumidores, fornecedores e o Estado em um novo patamar. Na sequência, 

informações pertinentes obtidas na opção “Quem Somos” do referido site: 

 

O Consumidor.gov.br é um novo serviço público para solução alternativa de 
conflitos de consumo disponibilizado por meio de plataforma tecnológica de 
informação, interação e compartilhamento de dados monitorada pelos 
Procons e pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, 
com o apoio da sociedade.  
A Secretaria Nacional do Consumidor é a responsável pela gestão, 
disponibilização e manutenção do Consumidor.gov.br, bem como pela 
articulação com demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor que, por meio de cooperação técnica, apoiam e atuam na 
consecução dos objetivos do serviço. (QUEM, 2017, p. única). 
 

Do conteúdo do site, extrai-se que a plataforma foi lançada em junho de 2014, 

como uma ferramenta gratuita de Estado destinada a conciliação entre consumidores 

e fornecedores na internet, na qual atualmente possui uma base cadastrada de 

aproximadamente 650.000 usuários e em torno de 400 empresas dos mais diversos 

ramos como Operadoras de Telecomunicações, bancos, financeiras, comércio 

eletrônico, estão disponíveis no portal para serem contatadas pelos consumidores. Na 

falta de determinada empresa na base do portal, o usuário pode solicitar que esta 

proceda com o cadastro, entretanto está ação não é obrigatória, ficando a critério da 

organização vincular-se ou não ao portal. A tratativas dispõem de um prazo de 

resposta, por parte da empresa, de 10 dias. 

A plataforma propicia transparência e controle social, situações estas 

imprescindíveis à efetividade dos direitos dos consumidores. Relevância também no 

acesso a informação, a qual potencializa o poder de escolha dos consumidores e 

contribui para o aprimoramento das relações de consumo e cabe salientar também 

que o conteúdo disponibilizado pelos consumidores é essencial para gestão e 

execução de políticas públicas de defesa das relações consumeristas. 

Dando continuidade e utilizando-se do vasto material disponível no portal, o 

gráfico 1 apresenta uma distribuição, por segmento, das reclamações protocoladas 

em 2016 na plataforma, no qual é possível observar o volume de reclamações abertas, 

com claro impacto das Operadoras de Telecomunicações no indicador 
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GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO DAS RECLAMAÇÕES POR SEGMEN TO 

 

 
Fonte: BOLETIM..., 2016, p.01. 

 
Da análise dos dados acima, depreende-se a relevância deste segmento e 

sua afetação nos consumidores, ao representar quase metade de todas as 

reclamações protocoladas. Em face ao barateamento das tecnologia e atual facilidade 

de aquisição de aparelhos celulares, produtos de voz e dados, assinatura de TV, 

torna-se considerável o volume de contrato firmados. Lembrando que, conforme já 

apresentado neste estudo, atualmente estão vigentes aproximadamente 329 milhões 

de contratos. A grandiosidade destes números pode facilmente ser explicada. 

Ao analisar uma família consumidora dos serviços de Telecomunicações, 

composta de pai, mãe e dois filhos, facilmente estão presentes até 07 sete 

contratações, com a possibilidade de estarem distribuídas da seguinte maneira: um 

contrato de TV por assinatura, um contrato de internet, um contrato de voz e até quatro 

contratos do serviço celular. 

Como visto no transcorrer deste trabalho acadêmico a tendência de 

crescimento do mercado de produtos voltados a Telecom, tem-se a expansão no 

número de acessos celulares, e dessa maneira, explica o impacto também nas 

solicitações abertas naquele Portal por consumidores insatisfeitos. Abarcado na 

expansão do mercado móvel, outro ponto relevante publicado no Balanço 2016 do site 

Consumidor.gov.br, demostra o impacto das reclamações deste segmento, sendo 

duas das três principais causas de reclamação: Telefonia móvel Pós-Paga, os 

Pacotes de Serviços (Combos) e a TV por Assinatura. (BOLETIM, 2016, p. 03). 
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Outra informação pertinente, também publicada naquele site, diz respeito a 

uma análise macro de todas as reclamações protocoladas e vinculadas ao segmento 

Telecomunicações, nas quais observa-se que 42,8% dos questionamentos dizem 

respeito a questões relativas a cobranças e/ou contestações, estando estas 

agrupadas da seguinte maneira: cobrança por serviço/produto não contratado/não 

reconhecido/não solicitado (20,5%); oferta não cumprida/serviço não fornecido/venda 

enganosa/publicidade enganosa (11,5%) e cobrança por serviço não fornecido / em 

desacordo com a utilização / fora do prazo (7,8%). (BOLETIM, 2016, p. 03). 

A Anatel, atuando como uma autarquia reguladora, disponibiliza diversas 

informações úteis aos consumidores. Dentre elas, destaque especial a um pequeno 

texto, disponível em seu portal na internet o qual apresenta o título: “Anatel, Procon 

ou Juizados Especiais? “.  

Ao apresentar detalhes referentes a Anatel o texto dispõe na situação quando 

o consumidor não consegue, na tratativa direto com a Operadora, solucionar seu 

problema é permitido abertura de uma reclamação junto a Agência e esta por sua vez 

“[...] encaminha a reclamação para a própria operadora, que terá o prazo de cinco dias 

úteis para tratar o caso e responder diretamente ao consumidor”. (2016, p. única). 

Também traz informações pertinentes da atuação dos Procons: 

 

Nos Procons, todas as reclamações dos consumidores são recebidas e 
analisadas individualmente. Muito comumente, os Procons exercem a função 
de mediadores: buscam solucionar os conflitos individuais entre consumidor 
e empresa por meio de acordos que satisfaçam ambas as partes, sem que 
seja necessário acionar a Justiça. Além de atuar nos casos individuais, os 
Procons também monitoram e fiscalizam a conduta dos fornecedores de 
produtos e serviços ao consumidor. E mantêm e divulgam, periodicamente, 
um cadastro com as reclamações contra cada empresa, indicando se elas 
foram ou não atendidas. (2016, p. única) 

E por fim, traz à tona dados sobre os juizados especiais: 

 

Os Juizados Especiais são os órgãos do Poder Judiciário mais acionados em 
questões relativas ao consumidor, devido ao fato de que, em muitos casos, 
dispensam a necessidade de constituição de advogados. Nos Juizados 
Especiais é possível dar início a ações que resultem, por exemplo, em 
ressarcimentos aos consumidores que se considerarem lesados. Por se tratar 
de processos judiciais, o grau de complexidade e a necessidade de 
documentação são mais elevados do que nos outros órgãos. (2016, p. única). 
 

 Da mesma maneira com a qual a evolução afetou o cotidiano das pessoas, 

diga-se consumidores, o mesmo ocorreu com os fornecedores que disponibilizaram 
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estas facilidades a seus clientes. Entretanto, deve-se ressaltar que esta mesma 

revolução deve ocorrer no ordenamento jurídico, seja para disponibilizar e facilitar aos 

fornecedores ferramentas que os permitam atuar de forma licita no mercado, tanto 

quanto para também garantir os interesses e seguranças dos consumidores 

proporcionando-lhes acesso seguro aos produtos e serviços, assim com meios de 

pleitear reparação pela violação de seus direitos. 

 Ainda há espaço para uma última abordagem referente a constante demanda 

em manter o ordenamento pátrio alinhado às exigências nas quais a população está 

envolvida. Em notícia publicada em setembro deste ano, a Anatel, por meio de seu 

presidente Juarez Quadros, declara a necessidade de atualização da LGT, ou seja, a 

lei de 1997 que deu início a toda estrutura de Telecomunicações vigente no Brasil 

também precisa evoluir. Na sequência pequeno trecho das palavras de Juarez: 

 

[...] a Lei Geral de Telecomunicações (LGT) deixou de atender a sociedade 
brasileira, na época a internet não possuía a importância que tem hoje. “O 
setor apresentou enorme evolução nesse período, embora ainda persistam 
desigualdades entre Norte e Sul, cidade e campo. 
[...] 
O marco legal do setor necessita de alterações para atrair investimentos 
futuros. Em 2025 as concessões vencerão e se nada for feito a União 
receberá de volta essa infraestrutura obsoleta. Por outro lado, o consumo de 
dados cresce exponencialmente, devido à internet das coisas (IoT) 
(PRESIDENTE, 2017, p. única). 
 

 Ao considerar as palavras do presidente da Anatel observa-se a mesma 

abordagem desse estudo, porém acrescidas da preocupação em investimentos no 

setor. Pois como ele muito bem colocou, com o fim da concessão a estrutura deve ser 

devolvida ao Estado e este deverá mantê-la disponível ao cidadão. E isso 

acontecendo será um retrocesso apontando ao início da situação antes da 

privatização do sistema.   
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6 CONCLUSÃO 

No transcorrer deste estudo, foi possível observar que as tendências e 

mudanças tecnológicas impactam o cotidiano, não somente dos consumidores, mas 

também dos fornecedores e não poderia ser diferente no âmbito legislativo do país. 

O perfil do cliente muda e se adapta conforme necessidade própria ou de 

acordo com aquilo que o mercado apresenta e disponibiliza. O consumidor é aquele 

que busca ter ao seu dispor tecnologias e facilidades possíveis de serem utilizadas 

com disponibilidade plena e com mobilidade, ou seja, quem adquire um produto e/ou 

serviço, quer e busca, eficiência, estabilidade, velocidade dos serviços em qualquer 

lugar. 

Os fornecedores mantem-se no mercado mediante compra e consumo de 

seus produtos adquiridos pela coletividade, isto é, a permanência dos players no 

mercado depende do consumo adimplido da sociedade, e estes somente contratam 

aquilo que têm interesse e, ainda, mediante preços razoáveis. Além dos consumidores 

atuando de forma seletiva, ainda existe a concorrência, típica de qualquer mercado 

de consumo  

Dentro deste ambiente polarizado, com dois atores distintos – consumidor e 

fornecedor -  e cada um dos lados da relação com interesses distintos, mas ambos 

precisam conviver em harmonia e ter a boa-fé como alicerce de suas atitudes. Sem a 

intervenção do braço estatal, neste caso, por meio da autarquia reguladora não seria 

possível equilibrar os interesses e as obrigações pertinentes a cada um daqueles 

atores. O texto legislativo vem trazer ordem e direcionamentos principalmente ao 

fornecedor, buscando equiparar as diferenças típicas de uma relação de consumo 

envolvendo partes tão desiguais. E deixando claro ao consumidor aquilo que lhe é de 

direito, mediante obrigação do fornecedor. 

A autarquia reguladora – Anatel – em 2014 ao publicar o Regulamento Geral 

de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC tornou possível 

as Operadoras direcionarem suas ações e processos embasados em norma com foco 

consumerista e dessa maneira regula o setor e busca reduzir as discussões que tanto 

afetam essa sensível relação entre fornecedor e consumidor. Não haveria de ser 

diferente a ação do Estado mediante a enormidade de contratos firmados nestes 

segmento de negócio e, a tendência crescente de novas relações em virtude da 
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expansão da rede de celulares e dados para suportar novos produtos e soluções 

demandados pela sociedade consumidora. 

Observou-se que ao passar dos anos a legislação evoluiu visando abarcar as 

necessidades da parte mais vulnerável da relação, impondo aos fornecedores 

obrigações que foram se moldando na busca de acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico sofrido por todas as variáveis típicas deste processo. 

Não restam dúvidas, que a evolução tecnológica será plena e constante, e 

cada vez mais rápida. Entretanto o ordenamento jurídico pátrio, em face as pertinentes 

burocracias que visam atender a segurança jurídica, por muitas vezes não tem 

capacidade de acompanhar com tanta agilidade estas mudanças. Desta maneira cabe 

a todos envolvidos na relação atuarem de boa-fé e com foco no bem comum, que 

seria a continuidade dos contratos firmados entre as partes.  
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ANEXOS 

ANEXO 01 - DISPOSITIVOS PORTÁTEIS - MÓVEIS CONECTÁV EIS À INTERNET 

EM USO NO BRASIL 

  
Fonte: MEIRELLES, 2017, p. única. 

 

ANEXO 02 - QUANTIDADE DE ACESSOS BANDA LARGA FIXA 

 
Fonte: RELATÓRIOS..., 2016, p. única. 
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ANEXO 03 - QUANTIDADE DE ACESSOS SMP  

 
Fonte: RELATÓRIOS..., 2016, p. única. 

 

ANEXO 04_EVOLUÇÃO NÚMERO DE ACESSOS POR TECNOLOGIA MÓVEL 

 
Fonte: RELATÓRIOS..., 2016, p. única. 
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ANEXO 05_EVOLUÇÃO TECNOLOGIA MÓVEL 4G 

 
Fonte: RELATÓRIOS..., 2016, p. única. 


