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PODER LEGISLATIVO 
 

REQUERIMENTO Nº   /2014 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 
Os Deputados abaixo-assinados, componentes da 
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, requerem com base no art. 165, IV 
do Regimento Interno, o cancelamento da SESSÃO 
SOLENE em comemoração aos 180 anos da 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que seria 
realizado no dia 18 de março de 2014, às 19 horas, no 
Plenário desta Casa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
11 de março de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
GABINETE DO PREFEITO 

 
Aracruz/ES, 29 de janeiro de 2014. 

 
OFÍCIO (GAB) Nº 070/2014 
 
A sua Excelência o Senhor 
THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo 
Avenida Américo Buaiz, nº 205, Enseada do Suá, 
Vitória/ES 
CEP: 29050-950. 
 
Assunto: Comunicação de viagem a serviço. 
 
 Exmo Deputado Presidente; 
 
 No dia 13 de janeiro de 2014, recebemos da 
Internacional Enterprise Singapore, Agência 
Governamental que lidera o desenvolvimento do 
comércio exterior de Singapura, Convite para que o 
Município de Aracruz integre a “Missão do Espírito 
Santo à Singapura”, a acontecer entre os dias 02 a 09 
de fevereiro. 

 O referido evento consiste na visita oficial de 
autoridades e demais convidados capixabas a 
Singapura, para conhecimento das instalações do 
Estaleiro Jurong naquele país, acompanhamento da 
simulação de manobra da doca flutuante (similar a 
que será realizada neste Município quando do 
funcionamento do EJA), e visita ao Porto de 
Singapura - PSA (um dos mais movimentados do 
mundo). 
 
 Considerando a implantação do Estaleiro 
Jurong em Aracruz, a visita para qual fomos 
convidados se configura oportunidade imperdível de 
conhecimento da realidade de fato do 
empreendimento que já se concretiza em nosso 
território, possibilitando-nos adquirir as informações 
necessárias quanto à sua estrutura e funcionamento, 
as quais serão de grande valia para a municipalidade 
no trato das questões administrativas, 
governamentais, sociais e econômicas decorrentes do 
EJA. 
 
 Por conta disso, em representação do 
Município de Aracruz atenderá ao Convite o Prefeito 
Municipal, acompanhado do Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e do Procurador-Geral 
do Município. 
 
 Registro que durante meu afastamento 
responderá pelo Governo de Aracruz, na qualidade de 
Prefeito Interino, o Presidente da Câmara de 
Vereadores, Sr. Erick Cabral Musso, conforme 
Decreto Municipal nº 27.390/2014, em virtude do 
gozo de férias pelo Vice-Prefeito do Município. 
 
 Assim sendo, utilizo-me do presente para 
comunicar a Vossa Excelência, oficialmente, minha 
ausência do país no período já e sua razão. 
 
 Feito o comunicado, aproveito a 
oportunidade para reiterar meus protestos de alta 
estima e elevada consideração. 
 

Respeitosamente. 
 

MARCELO DE SOUZA COELHO 
Prefeito Municipal 
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I - RELATÓRIO 
1. Diante das inúmeras reclamações dos 
consumidores do serviço de telefonia de todo o Brasil 
e do quadro de omissão dos agentes e agências 
públicas na solução dos abusos perpetrados pelas 
empresas de telefonia, iniciou-se um movimento 
nacional capitaneado pela União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE e 
pelos Deputados Estaduais de diversas Assembleias 
Legislativas em busca da apuração e investigação das 
falhas na prestação do serviço de telefonia e 
violações realizadas em face dos direitos dos 
consumidores brasileiros. 
2. Frente essa iniciativa, o Deputado Estadual 
Sandro Locutor apresentou o Requerimento nº 
54/2013 no qual detalha de modo minucioso o 
desrespeito aos usuários do serviço de telefonia, 
solicitando a abertura de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito, no âmbito da Assembleia Legislativa, 
para “apurar a responsabilidade por dano ao 
consumidor, conforme previsto no inciso VIII, do 
artigo 24 da Constituição Federal, que estabelece 
essa matéria como de competência concorrente dos 
Estados Federados” (fl. 004), franqueando aos 
demais Deputados Estaduais a sua assinatura. 
3. Ato contínuo assinaram o referido 
requerimento os Deputados Estaduais Da Vitória 
(PDT), Paulo Roberto (PMDB), Élcio Álvares 
(DEM), Glauber Coelho (PSB), Marcelo Santos 
(PMDB), Cacau Lorenzoni (PP), Doutor Hércules 
(PMDB), Euclério Sampaio (PDT), Jamir Malini 
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(PTN), Marcos Mansur (PSDB), José Carlos Elias 
(PTB), José Esmeraldo (PMDB), Gildevan Fernandes 
(PV), Genivaldo Lievore (PT), Roberto Carlos (PT), 
Janete de Sá (PMN), Gilsinho Lopes (PR), Cláudio 
Vereza (PT), Rodrigo Coelho (PT), Aparecida 
Denadai (PDT), Dary Pagung (PRP), Lucia Dornellas 
(PT), Luiz Durão (PDT), Solange Lube (PMDB) e 
Theodorico Ferraço (DEM). 
4. A Procuradoria da Assembleia analisando os 
requisitos constitucionais e regimentais para a 
abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito 
opinou pela possibilidade jurídica de sua instauração. 
5. Assim sendo, a Comissão Parlamentar de 
Inquérito objeto do presente relatório foi criada por 
meio da Resolução nº 3.376/2013 cuja publicação 
ocorreu no Diário do Legislativo e no Diário Oficial 
do Estado do Espírito Santo ambos do dia 
27/03/2013. Ato contínuo, visando dar legitimidade 
aos seus membros componentes, a Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa, por meio do Ato da Mesa nº. 
434/2013 oficializou as vagas para os membros da 
seguinte forma: 01 (uma) vaga para o Partido Verde - 
PV, 01 (uma) vaga para o Partido do Movimento 
Democrático do Brasil - PMDB, 01 (uma) vaga para 
o Partido dos Trabalhadores - PT, 01 (uma) vaga para 
o Partido Democrático Trabalhista - PDT e 01 (uma) 
vaga para o Partido da República - PR. Com efeito, o 
Ato da Mesa Diretora nº. 493/2013 indicou como 
membros efetivos os Deputados Estaduais Sandro 
Locutor (PV), Paulo Roberto (PMDB), Genivaldo 
Lievore (PT), Da Vitória (PDT) e Glauber Coelho 
(PR) e como suplentes os Deputados Estaduais 
Gildevan Fernandes (PV), Marcelo Santos 
(PMDB), Lúcia Dornellas (PT), Aparecida 
Denadai (PDT) e José Esmeraldo (PR). 
6. Durante a primeira reunião extraordinária 
de 2013 da CPI da Telefonia, realizada no dia 16 de 
abril de 2013, o Deputado Estadual Sandro Locutor, 
autor do requerimento de criação da CPI, declarou 
abertos os trabalhos da Comissão e anunciou a 
existência de uma única chapa para conduzir os 
trabalhos da CPI, composta da seguinte forma, a 
saber: Presidente Deputado Sandro Locutor, vice-
presidente Deputado Da Vitória, Relator Deputado 
Paulo Roberto e membros efetivos os Deputados 
Genivaldo Lievore e Glauber Coelho sendo eleita a 
chapa à unanimidade. Foi deliberado que as 
reuniões ordinárias ocorreriam todas as terças-
feiras, às 9h00min, no Plenário Dirceu Cardoso e a 
convocação do Senhor Ademir Cardoso, Presidente 
do Procon Estadual.  
7. No decorrer da primeira reunião 
ordinária de 2013 da CPI da Telefonia, realizada 
no dia 23 de abril de 2013, foram ouvidos os 
senhores Rodrigo Amorim Cristello, advogado e 
assessor jurídico do Procon Estadual, Anelisa Real 
de Carvalho, Gerente de Atendimento do Procon 
Estadual e Jorge Teixeira e Silva Neto, Diretor 
Administrativo e Financeiro do Procon Estadual uma 

vez que o senhor Ademir Santos Cardoso, Presidente 
do Procon Estadual, não pode comparecer. 
8. Em linhas gerais, os representantes do Procon 
Estadual informaram que foram registradas 3.422 
(três mil, quatrocentos e vinte e duas) reclamações no 
tocante a telefonia celular e 3.671 (três mil, 
seiscentos e setenta e uma) em relação à telefonia 
fixa. Apontaram ainda que o maior número de 
reclamações detém como origem a cobrança indevida 
de valores e o péssimo atendimento dos serviços de 
atendimento aos consumidores - SAC. Não obstante, 
ainda explicaram quais são os procedimentos e o tipo 
de relação institucional existente entre o Procon 
Estadual e as empresas de telefonia. 
9. Ademais, foi deliberada e aprovada a 
expedição de uma série de ofícios, a realização de 
sessões itinerantes e o convite para que o Senhor 
Enio Bergoli, Secretario de Estado da Agricultura, 
comparecesse na segunda reunião ordinária a fim de 
esclarecer as ações do Estado do Espírito Santo no 
que tange a interiorização dos serviços de telefonia. 
10. No decorrer da segunda reunião ordinária 
da CPI da Telefonia, realizada no dia 30 de abril de 
2013, foi ouvido o senhor Carlos Luiz Tesh, 
Subsecretário Estadual de Agricultura uma vez que o 
senhor Enio Bergoli, Secretário Estadual de 
Agricultura, não pode comparecer.  
11. O ilustre Subsecretário Estadual de 
Agricultura esclareceu aos membros desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito os principais nortes do 
Programa “Comunicação no Campo” que consiste 
basicamente na implantação de telefonia móvel e 
internet 3G num Projeto Piloto em 10 (dez) distritos 
localizados em municípios do interior do estado, 
adotando como modelo de custeio, a outorga de 
crédito de ICMS como espécie de incentivo para que 
as operadoras de telefonia instalem em regiões 
economicamente pouco atrativas torres de telefonia 
com vista a ampliar o atendimento à população do 
interior do Estado do Espírito Santo. Neste sentido, o 
ilustre Subsecretário informou que o custo de 
instalação de cada torre é de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), sendo R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) bancados pelo Estado por meio 
da outorga de crédito de ICMS e o restante pelas 
operadoras de telefonia. 
12. Por incrível que pareça apenas a operadora 
Vivo apresentou proposta e nessa primeira etapa 
instalou 10 (dez) antenas nas localidades de 
Pacotuba, no município de Cachoeiro de Itapemirim, 
Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto, 
Córrego Moacir, no município de Governador 
Lindenberg, Conceição de Muqui, no município de 
Mimoso do Sul, Laginha de Pancas e Vila Verde, 
no município de Pancas, Vinhático, no município de 
Montanha, Barra do Mangaraí, no município de 
Santa Leopoldina, Garrafão, no município de Santa 
Maria de Jetibá e São Jorge Tiradentes, no 
município de Rio Bananal, beneficiando 
aproximadamente 36 mil capixabas. Informou ainda 
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que o Governo do Estado pretende ampliar o 
Programa “Comunicação no Campo” para mais 71 
comunidades. (fl. 95). 
13. Ao final daquela sessão foi deliberado e 
aprovado que a reunião seguinte seria interna afim de 
que fossem ajustadas questões meramente 
administrativas. 
14. Na reunião administrativa ocorrida no dia 
07/05/2013 foram estabelecidas as 10 (dez) 
microrregiões e cronograma das audiências públicas 
que seriam realizadas pela CPI no interior do Estado. 
15. Na segunda reunião extraordinária de 
2013 da CPI da Telefonia, realizada no dia 07 de 
maio de 2013, foram indicadas as 10 (dez) 
microrregiões e cronograma das audiências públicas 
que seriam realizadas pela CPI no interior do Estado 
a serem aprovadas na próxima reunião da CPI. 
16. Na terceira reunião ordinária de 2013 da 
CPI da Telefonia, realizada no dia 14 de maio de 
2013, foram ouvidos os senhores Maxwel de Souza 
Freitas, Gerente da Unidade Operacional da Anatel 
no Estado do Espírito Santo e Paulo Vinícius Alves 
de Freitas, Gerente Regional da Anatel no Estado do 
Rio de Janeiro. 
17. Em síntese, o ilustre Gerente da Anatel, 
Maxwel de Souza Freitas esclareceu inicialmente que 
a referida agência é “um órgão regulador e 
disciplinador das atividades de telecomunicações no 
país” (fl. 174) e que no Estado do Espírito Santo 
existe apenas uma unidade operacional vinculada 
hierarquicamente ao escritório regional do Rio de 
Janeiro e à Superintendência de Fiscalização em 
Brasília (fl. 174). Ademais, expôs que a atuação da 
aludida unidade operacional realiza-se em duas 
vertentes: 1) autorização para prestação de serviços 
limitados como rádios portáteis para caminhões, 
embarcações e aeronaves e 2) fiscalização dos 
serviços de telefonia fixa, móvel, banda larga e de 
TV por assinatura que somente ocorre por 
demanda, ou seja, a Anatel só atua se for 
instigada, nunca de ofício. 
18. Seguindo, o ilustre representante da Anatel 
de forma mais técnica, quando indagado acerca das 
notórias interrupções das ligações via telefones 
celulares e dos chamados “pontos cegos” apontou 
que eventuais falhas nesse sentido são esperadas 
pela natureza do serviço e que a Anatel gerência e 
fiscaliza as reclamações dos consumidores neste 
tocante. 
19. Ao final da sessão foi deliberada e 
aprovada a expedição de uma série de ofícios, o 
convite para que o Dr. Rodrigo Borgo Feitosa, 
Defensor Público indicado pelo Defensor Público-
Geral do Estado para acompanhar os trabalhos desta 
CPI, da Dra. Sandra Lengruber da Silva, Promotora 
de Justiça responsável pelo Centro de Apoio de 
Defesa do Consumidor do Ministério Público 
Estadual e do Delegado de Polícia titular da 
Delegacia de Defesa do Consumidor. Naquela mesma 
oportunidade foram deliberadas e aprovadas as datas 

e localidades para a realização das sessões itinerantes 
da CPI da Telefonia. 
20. No decorrer da quarta reunião ordinária de 
2013 da CPI da Telefonia, realizada no dia 21 de 
maio de 2013, foi ouvido o Doutor Rodrigo Borgo 
Feitosa, Defensor Público do Estado do Espírito 
Santo representando a Defensoria Pública Estadual 
que alertou que em relação às demandas judiciais 
propostas pela Defensoria Pública Estadual no 
âmbito dos Juizados Especiais Cíveis a grande 
maioria está relacionada à má prestação do serviço de 
telefonia. Ademais, foi informado que diante das 
inúmeras reclamações propostas pelos cidadãos 
atendidos pela Defensoria Pública Estadual, no que 
tange a ausência de sinal no município de Santa 
Teresa e redondeza, foi proposta uma ação civil 
pública visando garantir a cobertura de sinal 
telefônico naquela localidade. 
21. Não obstante, segundo dados fornecidos 
pela Defensoria Pública Estadual na Grande 
Vitória a maioria das reclamações estão 
relacionadas aos chamados pontos cegos e no 
interior estão cingidas realmente na falta de sinal. 
Por fim informou que a Defensoria Pública do Estado 
firmou um convênio com o Procon Estadual para 
tentar num primeiro momento solucionar as questões 
na seara administrativa e, caso for necessário, 
ingressar  com ações civis públicas a fim de evitar a 
perpetuação de determinadas práticas abusivas em 
detrimento dos direitos dos consumidores capixabas. 
22. A sessão foi encerrada sem que houvesse 
novas deliberações. 
23. No decorrer da quinta reunião ordinária de 
2013 da CPI da Telefonia, realizada no dia 28 de 
maio de 2013, foi ouvido o Delegado de Polícia 
Wanderson Prezotti titular pela Delegacia de Defesa 
do Consumidor que alertou que a delegacia pela qual 
é responsável recebe um pequeno volume de 
reclamações, pois, os consumidores não têm 
conhecimento dos seus direitos, em especial não 
sabem que algumas práticas abusivas realizadas pelos 
fornecedores de serviços ou produtos são 
consideradas crime. 
24. O ilustre Delegado de Polícia ainda informou 
que a criação do Centro Integrado de Defesa do 
Consumidor, órgão composto pelo Procon Estadual, 
Delegacia de Defesa do Consumidor e Ministério 
Público Estadual, foi um passo importante para 
integração e intercâmbio de informações e 
experiências relacionadas à defesa do consumidor. 
Entretanto, segundo afirmou o ilustre Delegado de 
Polícia, a estrutura precária da Delegacia de Defesa 
do Consumidor impede uma atuação mais incisiva 
e na sua ótica, apesar de haver uma grande demanda 
de trabalho, a quantidade de casos que chegam até a 
Delegacia é pouca frente às lesões que os 
consumidores vêm sofrendo. 
25. Ao final da sessão foi deliberada e aprovada 
a expedição de uma série de ofícios, a realização de 
uma sessão extraordinária em Guarapari e o convite 
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ao Presidente do Crea/ES para que possa prestar os 
devidos esclarecimentos que se fizerem necessários. 
26. No decorrer da sexta reunião ordinária de 
2013 da CPI da Telefonia, realizada no dia 04 de 
junho de 2013, foram ouvidos os senhores Luciano 
Henrique Furtado, engenheiro do Crea/ES, e a Dra. 
Lívia Moreira Pereira, advogada do Crea/ES, uma 
vez que senhor Helder Paulo Carnielli, Presidente do 
Crea/ES, não pode comparecer. 
27. Em seu depoimento o representante do 
Crea/ES afirmou não poder contribuir com os 
trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito 
por desconhecer tecnicamente as nuances do setor de 
telefonia. 
28. Ao final da sessão foi deliberada e aprovada 
a expedição de uma série de ofícios, ressaltado que a 
reunião posterior seria extraordinária e realizada no 
Município de Guarapari no dia 05 de junho de 2013 e 
que na reunião ordinária seguinte seria ouvida a Dra. 
Sandra Lengruber da Silva, promotora titular do 
Centro de Apoio de Defesa do Consumidor do 
Ministério Público Estadual. 
29. Na terceira reunião extraordinária de 2013 
da CPI da Telefonia, realizada no dia 05 de junho de 
2013 no Município de Guarapari, foram ouvidos os 
senhores José Waderlei Astoria, vereador de 
Guarapari, Gabriel da Costa, vice-prefeito de 
Guarapari, Luiz Carlos Silva dos Santos, servidor do 
Município de Itapemirim, José Faustini, Secretário 
Municipal de Segurança de Presidente Kennedy, 
Ronaldo Gomes, vereador de Guarapari, Jorge 
Ramos, vereador de Guarapari, Maria Helena 
Parreira Terra, Presidente da Associação dos 
Moradores do Bairro Santa Mônica de Guarapari, 
Lúcia Penha de Souza Novaes Barboza, Presidente da 
Associação dos Movimentos Populares de Guarapari, 
Otília Brandão Silva Piumbini, representante da 
Ordem dos Advogados do Brasil seccional Espírito 
Santo, Dario Lepletier da Silva Guimarães, Afonso 
Rodrigues, Secretário de Meio Ambiente de 
Guarapari, José Jacinto Baldoto, Secretário de 
Planejamento de Guarapari e o Capitão Bonfim, 
Secretário Adjunto de Comunicação de Guarapari. 
30. A sessão foi encerrada sem que houvesse 
novas deliberações. 
31. No decorrer da sétima reunião ordinária 
de 2013 da CPI da Telefonia, realizada no dia 11 de 
junho de 2013, foi ouvida a Promotora de Justiça 
Dra. Sandra Lengruber da Silva, promotora titular do 
Centro de Apoio de Defesa do Consumidor do 
Ministério Público Estadual. 
32. A ilustre parquet estadual informou que o 
campo de atuação do Ministério Publico Estadual é 
restrito, limitando-se as lesões coletivas por força 
do que determina a Constituição Federal. Não 
obstante, expôs objetivamente as ações executadas 
pelo Ministério Público Estadual ressaltando a 
integração daquele órgão de Poder junto aos 
demais órgãos de defesa do consumidor. 

33. Ao final da sessão foi deliberada e aprovada 
a expedição de uma série de ofícios, convocação dos 
Procon’s municipais nas reuniões extraordinárias e a 
prorrogação dos trabalhos desta CPI. 
34. Por ausência de quórum necessário, a quarta 
reunião extraordinária de 2013 da CPI da 
Telefonia, realizada no dia 13 de junho de 2013 no 
Município de Venda Nova do Imigrante, foi 
transformada em audiência pública. Assim sendo, 
foram ouvidos naquela ocasião os senhores Tiago 
Altoé, vereador de Venda Nova do Imigrante, José 
Maria Degasperi, vereador de Santa Teresa, Josué 
José Celírio, vereador de Brejetuba, Acácio Côra, 
vereador de Venda Nova do Imigrante, João Paulo 
Schettino Mineti, vereador de Venda Nova do 
Imigrante, Everaldo Brunelli Avanci, vereador de 
Venda Nova do Imigrante, José Manoel Almeida 
Bolzan, chefe de gabinete do prefeito de Venda Nova 
do Imigrante, Wendel Fonseca, chefe de gabinete do 
prefeito de Brejetuba e Aninha Venturim, empresária 
local.  
35. A audiência pública foi encerrada sem que 
houvesse deliberação. 
36. Na quinta reunião extraordinária de 2013 
da CPI da Telefonia, realizada no dia 18 de junho de 
2013, foi determinado o encaminhamento a todos os 
deputados estaduais, do cronograma das reuniões 
extraordinárias que seriam realizadas nas 
microrregiões do Estado. 
37. A sessão foi encerrada sem que houvesse 
novas deliberações. 
38. Por ausência de quórum necessário, a sexta 
reunião extraordinária de 2013 da CPI da 
Telefonia, realizada no dia 20 de junho de 2013 no 
Município de Ibatiba, foi transformada em 
audiência pública. Assim sendo, foram ouvidos 
naquela ocasião os senhores Sílvio Barateiro, 
presidente da Câmara de Ibatiba, Defensor Público-
Geral Dr. Gilmar Alves Batista, Clóvis de Freitas, 
vice-prefeito de Ibatiba, João Lourenço Porto, 
prefeito de Brejetuba, José Alcure de Oliveira, 
prefeito de Ibatiba, José Hubner de Figueiredo, 
locutor de rádio local, Maria José, moradora do 
Ibatiba, Jota Neto, morador de Ibatiba, e Adriano 
Santos Oliveira, proprietário de uma empresa 
terceirizada que presta serviço para as operadoras 
de telefonia. 
39. A audiência pública foi encerrada sem que 
houvesse deliberação. 
40. No decorrer da oitava reunião ordinária de 
2013 da CPI da Telefonia, realizada no dia 25 de 
junho de 2013, foi ouvida a representante do Procon 
de Guarapari Rosana Silva Souza de Pinheiro. A 
ilustre representante do Procon de Guarapari 
informou na sua oitiva as ações básicas realizadas no 
ano de 2013 expondo os números de reclamações 
relacionadas à prestação de serviço de telefonia. 
41. Ao final da sessão foi deliberada e aprovada 
a expedição de uma série de ofícios, visitas 



6 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 13 de março de 2014 

institucionais e a convocação dos representantes das 
operadoras de telefonia para o dia 13 de agosto de 
2013. 
42. Na sétima reunião extraordinária de 2013 
da CPI da Telefonia, realizada no dia 13 de agosto de 
2013, seriam ouvidos os representantes das empresas 
Tim, Vivo, Oi e Claro. Contudo, diante da 
impetração de HABEAS CORPUS PREVENTIVO 
pelas empresa Oi, Claro e Tim, com a respectiva 
concessão de liminar pelo Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo, desobrigando os representantes dessas 
operadoras de firmarem o compromisso de dizer a 
verdade, foi deliberada e aprovada a suspensão da 
oitiva e convocação do Superintendente de 
Fiscalização da Anatel para ser ouvido no dia 27 de 
agosto de 2013. 
43. Na nona reunião ordinária de 2013 da CPI 
da Telefonia, realizada no dia 27 de agosto de 2013, 
seria ouvido o Superintendente de Fiscalização da 
Anatel Sr. Marcos Vinícius Paolucci, o qual por sua 
vez não compareceu, encaminhando e-mail alegando 
que a Anatel não teria verba para as despesas de 
transporte e hospedagem e que a sua convocação 
seria ilegal. 
44. Ao final da reunião foi deliberado e aprovado 
o convite para que o representante do Sinditelebrasil 
prestasse esclarecimentos a esta CPI, bem como a 
convocação das operadoras Tim, Vivo, Oi e Claro 
para participarem da reunião do dia 10 de setembro 
de 2013. Também foi aprovado convite para a OAB, 
Defensoria Pública Estadual, Procon e Ministério 
Público Estadual para participarem da citada reunião. 
45. No decorrer da oitava reunião 
extraordinária de 2013 da CPI da Telefonia, 
realizada no dia 10 de setembro de 2013, foi ouvido, 
na condição de convidado, o senhor Eduardo Levy 
Cardoso Moreira, presidente-executivo do 
Sinditelebrasil e na condição de convocados os 
representantes das 4 (quatro) operadoras, Sr. José 
Luiz Gattás Hallak, representante da Oi, Sr. Aloysio 
Salles Xavier, representante da Vivo, Sra. Maria 
Gabriela Derenne Campos, representante da Claro e 
o Sr. André Gustavo Rodrigues Rosa, representante 
da TIM. Presentes ainda na reunião, a Dra. Denize 
Izaíta Pinto, assessora jurídica do Procon Estadual e  
o Dr. Rodrigo Borgo Feitosa Defensor Público 
Estadual.  
46. Ao final da reunião foi deliberada e aprovada 
a expedição de ofícios para Presidente da República 
Dilma Roussef, para o Ministério das Comunicações, 
para a bancada federal do Estado do Espírito Santo, 
para a Unale, para o Presidente do Senado Federal, 
para os deputados federais que integram o Grupo de 
Trabalho existente na Câmara Federal e para o 
Procurador Geral da República informando do não 
comparecimento nesta CPI do Superintendente de 
Fiscalização da Anatel.  
47. Na décima reunião ordinária de 2013 da 
CPI da Telefonia, realizada no dia 12 de novembro 
de 2013, foi deliberada e aprovada à prorrogação dos 

trabalhos da CPI e o convite às operadoras de 
telefonia para que comparecessem na sessão 
ordinária do dia 26 de novembro de 2013. 
48. Ao final da reunião foi deliberado e aprovado 
a convocação das operadoras Vivo, Oi, Claro e Tim 
e, também, convite para o Sinditelebrasil, OAB, 
Defensoria Pública Estadual, Procon Estadual e 
municipais, Delegacia de Defesa do Consumidor e 
Ministério Público Estadual e Federal para 
participarem da reunião do dia 26 de novembro de 
2013.  
49. Na décima primeira reunião ordinária de 
2013 da CPI da Telefonia, realizada no dia 26 de 
novembro de 2013, foi deliberada e aprovada à 
realização de reuniões ordinárias nos dias 10 e 17 de 
dezembro de 2013 e a prorrogação e transposição dos 
trabalhos da CPI para a sessão legislativa de 2014. 
No decorrer da reunião foram iniciadas as tratativas 
para celebração de um Termo de Ajuste de Conduta-
TAC entre a CPI, órgãos de defesa do consumidor e 
as operadoras de telefonia. 
50. Na décima segunda reunião ordinária de 
2013 da CPI da Telefonia, realizada no dia 10 de 
dezembro de 2013, foi deliberada e aprovada a 
suspensão temporária da reunião para que fosse dado 
continuidade às negociações para a celebração do 
TAC, sendo reiniciados os trabalhos logo em seguida 
sem que fossem finalizadas as tratativas. 
51. Na décima terceira reunião ordinária de 
2013 da CPI da Telefonia, realizada no dia 17 de 
dezembro de 2013, foram relatadas pelas operadoras 
de telefonia as dificuldades para celebração do TAC, 
sendo encerrados os trabalhos sem nenhuma 
deliberação. 
52. Na primeira reunião ordinária de 2014 da 
CPI da Telefonia, realizada no dia 11 de fevereiro de 
2014, com a presença dos Deputados Estaduais 
Sandro Locutor, presidente desta CPI, Paulo Roberto, 
relator desta CPI, Josias Da Vitória e Genivaldo 
Lievore e ainda com a participação do Procurador da 
República Dr. André Pimentel Filho, Presidente do 
Procon Estadual Ademir Cardoso, Defensores 
Públicos Estadual Rodrigo Borgo Feitosa e Lucas 
Marcel Pereira Matias, do Ministério Público 
Estadual, Sandra Lengruber da Silva, além dos 
representantes legais das empresas Oi, Claro, Vivo e 
Tim e do representante do Sinditelebrasil, foi lido, 
aprovado e celebrado o Termo de Compromisso junto 
as operadoras de telefonia, se encerrando logo em 
seguida a reunião. 
53. É o relatório. 
 
II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
54. À luz do que se verifica a partir da leitura do 
relatório acima, extrai-se que há uma grave omissão 
do Poder Público no que tange a fiscalização do 
serviço de telefonia prestado. A Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL apesar do status, das 
ferramentas legais e alto custo para o país é 
simplesmente inerte. Não fiscaliza, não pune e 
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sanções se esvaem nos inúmeros recursos 
administrativos e sorrateiras medidas judiciais 
perpetradas pelo excelente corpo jurídico desses 
conglomerados empresariais. 
55. As empresas operadoras de telefonia por sua 
vez, investem muito pouco na sua rede de 
infraestrutura, apesar de terem aumentado 
exponencialmente, na última década, a 
comercialização da tecnologia 3G e por consequência 
o seu faturamento. Importante destacar que não se 
está se referindo apenas na estrutura para prestação 
do serviço de telefonia propriamente dito, há uma 
lacuna também no atendimento direto das 
reclamações dos consumidores, conforme observado 
ao longo da instrução do presente relatório, o que foi 
parcialmente solucionado com a celebração do 
Termo de Compromisso (ao qual se fará referência 
específica mais adiante). Há de se destacar, que há 
ainda um longo caminho a ser perseguido. 
56. Na outra ponta ficam os consumidores que, 
apesar de pagarem a segunda tarifa mais cara do 
planeta, não recebem a contrapartida de qualidade de 
serviço minimamente esperada. 
57. Com vista a dar maior dinâmica ao presente 
relatório circunstanciado, optou-se por dividi-lo em 
04 (quatro) capítulos. No primeiro capítulo foram 
expostas as principais reclamações apuradas ao longo 
de toda a Comissão Parlamentar de Inquérito, 
visando alertar aos órgãos de fiscalização quais são 
as infrações rotineiramente cometidas pelas empresas 
de telefonia em desfavor dos consumidores.  
58. No segundo capítulo foi abordada a atuação 
do Poder Público e dos órgãos de defesa do 
consumidor frente às queixas feitas pelos 
consumidores, apontando as medidas adotadas por 
cada um dos órgãos que contribuíram para os 
trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 
59. No terceiro capítulo expusemos quais as 
medidas administrativas e judiciais possíveis de 
serem adotadas a fim de que as graves falhas 
apuradas ao longo da presente investigação sejam 
corrigidas e sua reincidência, caso ocorra, seja 
severamente reprimida. 
60. Por fim, no quarto capítulo foram feitas as 
considerações finais dos trabalhos e recomendações 
aos órgãos de fiscalização competentes a fim de que 
tomem as devidas providências legais e cabíveis. 
 
III - PRINCIPAIS RECLAMAÇÕES FEITAS 
PELOS CONSUMIDORES CAPIXABAS 
CONTRA O SERVIÇO DE TELEFONIA 
PRESTADO NO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
III.I - Ausência ou demora na resposta para as 
reclamações formuladas pelos consumidores 
61. Uma das principais falhas na prestação do 
serviço de telefonia perpetradas pelas operadoras de 
telefonia sem dúvida foi a demora ou mesmo a 
ausência de resposta das reclamações formuladas 
pelos consumidores. 

62. Conforme será ressaltado no capítulo IV 
deste relatório circunstanciado, tal violação ao direito 
do consumidor foi largamente destacada pelo Procon 
estadual que asseverou ser a intransigência das 
operadoras um dos principais fatores que 
sobrecarregam ainda mais aquela autarquia estadual, 
sendo que a maioria das reclamações poderiam ser 
facilmente solucionadas se houvesse um mínimo de 
boa vontade por parte das empresas. 
63. Isto posto, estabelece o art. 6º, VI e X do 
Código de Defesa do Consumidor que: 
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 
difusos; [...] 
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços 
públicos em geral. (original sem grifo ou destaque) 
64. Não obstante, a Lei de Concessões (Lei 
Federal nº 8.987/1995) garante aos usuários dos 
serviços públicos e obrigam as operadoras de 
telefonia a prestarem o serviço de modo adequado, 
conceituando o que sob a ótica legal seria “serviço 
adequado” nos seguintes termos: 
Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a 
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento 
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas 
normas pertinentes e no respectivo contrato. 
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições 
de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 
sua prestação e modicidade das tarifas. (original 
sem grifo ou destaque) 
65. Na esteira do firmado, preceitua 
taxativamente o art. 3º, X da Lei nº 9.472/1997 que: 
Art. 3° O usuário de serviços de telecomunicações 
tem direito: [...] 
X - de resposta às suas reclamações pela 
prestadora do serviço; 
66. Se não bastasse a legislação acima avocada, o 
caput c/c §1º, ambos do art. 32 da Resolução nº 
575/2011, editada pela própria ANATEL, prevê a 
obrigatoriedade da resposta de todos os 
requerimentos em até 05 (cinco) dias úteis em 95% 
(noventa e cinco por cento) dos casos e de no 
máximo em 10 (dez) dias úteis em 100% (cem por 
cento) dos casos, nos seguintes termos: 
Art. 32.  Todas as solicitações de serviços ou 
pedidos de informação recebidos em qualquer Setor 
de Relacionamento, Setor de Atendimento e/ou 
Venda e Centros de Atendimento da prestadora, e que 
não possam ser respondidos ou efetivados de 
imediato, devem ser respondidos em até 5 (cinco) 
dias úteis, em 95% (noventa e cinco por cento) dos 
casos, no mês. 
§ 1º Em nenhum caso, a resposta deve se dar em 
mais de 10 (dez) dias úteis. 
67. Em que pese o determinado pelas leis e 
resolução acima destacadas, foram inúmeras 
reclamações ouvidas por esta CPI e a própria 
experiência demonstra que assim que o consumidor 
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requer uma solução para um problema muitas vezes 
gerado pela própria operadora, como, por exemplo, 
anular uma cobrança indevida, inicia-se um 
verdadeiro martírio. 
68. Primeiro as empresas não oferecem ao 
consumidor a possibilidade de resolver localmente os 
imbróglios, uma vez que é necessário ligar para a 
central nacional. A partir daí o consumidor tem que 
vencer uma lista quase infindável de opções e uma 
série de dados solicitados pelos péssimos serviços de 
atendimento ao consumidor - SAC das operadoras, 
procedimento este que por si só já viola o disposto no 
Decreto Federal nº 6.523/2008 que assim determina: 
Art. 4º O SAC garantirá ao consumidor, no 
primeiro menu eletrônico, as opções de contato 
com o atendente, de reclamação e de cancelamento 
de contratos e serviços.  
§ 1º A opção de contatar o atendimento pessoal 
constará de todas as subdivisões do menu eletrônico.  
§ 2º O consumidor não terá a sua ligação finalizada 
pelo fornecedor antes da conclusão do atendimento.  
§ 3º O acesso inicial ao atendente não será 
condicionado ao prévio fornecimento de dados 
pelo consumidor.  
§ 4º Regulamentação específica tratará do tempo 
máximo necessário para o contato direto com o 
atendente, quando essa opção for selecionada. 
(original sem grifo ou destaque) 
69. Caso o consumidor ultrapasse com sucesso 
mais essa etapa, o seu caminho para solução do 
conflito ainda esbarra na absoluta falta de preparo 
dos atendentes e na autonomia para resolver as 
demandas. 
70. Comprovando o acima firmado, segue abaixo 
os depoimentos colhidos no bojo dos trabalhos desta 
Comissão Parlamentar de Inquérito: 
Anelise Real de Carvalho, Gerente Atendimento 
do Procon Estadual - Queria chamar a atenção 
também para o fato de que quando o consumidor 
busca o Procon, já está extremamente insatisfeito 
com a empresa. Ele tentou na loja, tentou no SAC 
da empresa e busca o Procon como um apoio. 
Infelizmente o Procon está funcionando como um 
SAC das empresas de telefonia. Na maioria das 
empresas, o que a gente esbarra é que essas empresas, 
além do SAC não funcionar adequadamente, o 
canal de atendimento do Procon, que a gente 
chama de Procon Fone, diretamente com a 
empresa; na maioria das vezes é deficitário ou a 
empresa pede um prazo maior para resolver essa 
demanda. Aí, a gente tem que abrir um 
procedimento e o mais célere dos procedimentos no 
Procon é de dez a quinze dias. 
Esse consumidor já tentou na loja, já tentou no 
SAC, aí eu chego e viro para ele e falo: o senhor 
vai ter que aguardar, infelizmente, mais dez dias 
para ter o seu problema solucionado; problema 
simples como cancelamento da linha telefônica, 
desbloqueio da linha, uma cobrança indevida que 
está clara. O consumidor pagou a conta e está 

sendo cobrado em duplicidade. Então, essas coisas 
simples que poderiam resolver no SAC, que é o 
sonho do Procon de todos os consumidores, ou então 
resolver num canal de atendimento do Procon Fone. 
(fl. 060) (original sem grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Deputado Estadual Paulo Roberto, relator - Tem 
algum item específico que chama a atenção? 
Rodrigo Borgo Feitosa, defensor público estadual-
Primeiramente são contas que normalmente vêm 
equivocadas e dificilmente os consumidores 
conseguem lograr êxito em resolver essas questões 
por telefone. Primeiro porque demora muito tempo 
para conseguir de fato falar com a atendente, e 
quando consegue, e quando essa ligação não cai, eles 
também não conseguem explicar exatamente o que 
querem, principalmente considerando os assistidos da 
defensoria pública e não resolvem, só judicialmente. 
E isso vem abarrotando o Judiciário com custo 
altíssimo para o Estado. (fl. 272/273) (original sem 
grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Otília Brandão Silva Piubini, representante da 
Ordem dos Advogados do Brasil seccional 
Espírito Santo - Eu queria falar sobre a telefonia 
fixa, mas precisamente sobre a internet. Eu pago um 
plano que me dá direito à linha fixa, internet e uma 
linha móvel. 
Tive problemas, mais ou menos umas duas 
semanas, com internet; eu não conseguia acessar a 
internet em casa. Corri atrás, ligava, foram duas 
semanas ligando tentando resolver o problema, 
não resolvia. De repente, apareceu uma pessoa, um 
técnico lá em casa, de uma terceirizada dessa 
empresa. E o que ele me disse foi o seguinte: Olha, 
Senhora Otília, a senhora vai ter que diminuir a 
velocidade da sua internet para que ela possa 
funcionar. Tipo, aqui em Guarapari, a região que 
eu moro, o máximo que a gente consegue são dois 
megas. Tive que passar para um mega para poder 
conseguir acessar a internet de casa. 
Aí perguntei para ele: Mas por que isso? Ele falou 
assim: Porque o seu telefone, a sua linha, foi 
para... Eu não sei bem. O último... Tipo assim, tem 
as gavetas, tiraram a minha linha daqui e colocou 
a última da gaveta, o último ponto da gaveta. 
Quer dizer, a última linha daquela coisa, né? 
Então, mas falei: Por que fizeram isso? Ele falou 
assim: Por falta de espaço para outras linhas. 
Então, nós estamos fazendo isso. 
Tudo bem, eu quero a minha internet funcionando. 
Foi a época de início de imposto de renda que eu 
tinha que fazer de algumas pessoas, tal, tudo bem. Aí 
eu falei assim: Bom, eu pago o plano X, diminuiu, 
eu vou ter que pagar o plano Y, não é? Até hoje eu 
não consegui, desde abril, desde março. Não 
consegui que mudasse o meu plano. Até hoje. 
Procuro, ligo: Ah, mas a senhora tem que ligar para 
tal número. Ligo para tal número... Aquele problema 
que todo mundo conhece do call center. 
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A última coisa que me disseram foi o seguinte: A 
senhora tem que ir a Vitória. Aliás, tudo que se 
precisa falar pessoalmente com essa empresa ou 
com a outra também, tem que ir a Vitória. A não 
ser que seja para comprar a linha, mas aí você 
tem que ir a Vitória. Entendeu? E eu não resolvi 
esse problema até hoje. (fl. 540) (original sem grifo 
ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tiago Altoé, vereador de Venda Nova do 
Imigrante - [...] Mas a maior dificuldade nossa é o 
atendimento ao consumidor, o call center, que é a tal 
musiquinha, que ficam enrolando, passa para um, 
para outro... pelo que percebi nos depoimentos isso é 
unânime, pelas pessoas que convivo e converso vejo 
que isso é uma dificuldade unânime. (fl. 819) 
(original sem grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Everaldo Brunelli Avanci, vereador de Venda 
Nova do Imigrante - Eu sou vereador do interior. 
Minha região é na direção de Castelo, São Roque, 
Vargem Grande, Santo Antônio. Nessa região existe 
torre. [...] Hoje a região muito perto da torre não é 
atendida. Já enviei ofício à empresa, que não dá 
resposta sobre o assunto. Acho que a gente está 
muito mal assistido nessas coisas. (fl. 821) (original 
sem grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Adriano Santos de Oliveira, proprietário de uma 
empresa terceirizada que presta serviço para as 
operadoras de telefonia em Ibatiba- Então quero 
deixar minha reclamação dos call centers: é horrível! 
Tem dia tenho que ficar lá meia hora, uma hora e já 
nem fico mais. [...] 
Dá vontade de falar assim: seu abençoado! Para 
não xingar, porque não é do meu princípio, mas 
dá vontade de xingar um palavrão bem feio. Por 
que você não me informou que não era capacitado 
para me informar isso? E transfere para o setor 
correspondente, que me atende e vou falar tudo. 
Vou lhe transferir para o setor correspondente. E 
fica transferindo até achar o setor correspondente. 
E às vezes não acha o setor correspondente. (fl. 
837) (original sem grifo ou destaque) 
71. Reconhecendo a falha dos serviços de 
atendimento ao consumidor, o presidente-executivo 
do Sinditelebrasil, sindicato vinculado às operadoras 
de telefone, assim se pronunciou: 
Eduardo Levy Cardoso Moreira, presidente-
executivo do Sinditelebrasil - Temos que brecar a 
ida ao Procon, em trabalhos internos e é para isso que 
estamos voltados este ano e tem reduzido, talvez não 
no volume como gostaríamos ou que todos 
gostariam, porque isso é um ônus para a sociedade 
muito grande, um custo para o Procon, 
aborrecimento, etc. É o grande trabalho que fazemos. 
(fl. 1103) (original sem grifo ou destaque) 
72. À luz do que irá ser exposto no subcapítulo 
IV.III, apesar dessa e das demais violações aos 
direitos dos usuários, a Anatel pouco tem feito em 

relação às empresas de telefonia. Não há um plano de 
fiscalização e controle rígido das práticas abusivas 
das operadoras, pouquíssimas sanções são impostas e 
ainda assim quando são os seus valores nada 
representam se comparados aos gigantes 
faturamentos das empresas. 
73. Em que pese ter sido largamente discutido 
junto às operadoras de telefonia a imperatividade do 
que determina a legislação de regência, em especial o 
art. 32 da Resolução nº 575/2011 da ANATEL, o 
qual estabelece prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 
para a resposta em 100% (cem por cento) dos casos, 
não houve qualquer avanço neste ponto específico. 
74. Não obstante, abre-se um parêntese para 
reconhecer que, graças às inúmeras tratativas que 
culminaram no Termo de Compromisso assinado por 
esta CPI junto às operadoras de telefonia, houve 
algum progresso com a criação do canal direto de 
comunicação daquelas empresas junto ao Procon 
Estadual, o que resultará na resolução dos conflitos 
apresentados de forma mais célere, eficaz e nos 
termos do que determina a lei. 
75. Ante o exposto, recomenda-se que, na linha 
do que será proposto ao final do presente relatório, a 
Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia 
Legislativa analise a possibilidade de serem 
propostas medidas administrativas ou judiciais em 
face do patente desrespeito aos direitos dos 
consumidores, podendo, caso seja necessário, 
inclusive propor a devida ação civil pública a fim de 
obrigar as empresas de telefonia a responder todas as 
solicitações ou pedidos de informação recebidos em 
qualquer Setor de Relacionamento, Setor de 
Atendimento e/ou Venda e Centros de Atendimento 
da prestadora que não possam ser respondidos ou 
efetivados de imediato em até 05 (cinco) dias úteis, 
em 95% (noventa e cinco por cento) dos casos, e em 
no máximo 10 (dez) dias úteis em 100% (cem por 
cento) dos casos. 
 
III.II - Falha no atendimento pós-venda e realização 
de práticas enganosas 
76. Ficou comprovado no decorrer dos trabalhos 
desta CPI que apesar das 04 (quatro) operadoras de 
telefonia que atuam no Estado, Vivo, Oi, Claro e Tim 
possuírem lojas de comercialização de produtos e 
serviços em quase todos os 78 (setenta e oito) 
municípios espírito-santenses, não há na mesma 
proporção espaços físicos de atendimento para os 
consumidores. Tais números demonstram com 
clareza solar a falta de preocupação dessas empresas 
com o atendimento pós-venda ao consumidor. 
77. A falta de estrutura para o atendimento digno 
dos consumidores evidencia uma prática abusiva das 
empresas de telefonia que, preocupadas 
exclusivamente com o aumento dos lucros, se 
esquecem de cumprir com suas obrigações previstas 
no CDC e demais legislações de regência, 
principalmente se observado o que dispõe a Lei de 
Concessões (Lei nº 8.987/1995), Lei das 
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Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997) e, 
especialmente, o art. 96 da Resolução nº 477/2007 da 
ANATEL, que assim determina: 
Art. 96. A prestadora deve disponibilizar ao menos 
um Setor de Relacionamento por microrregião 
atendida em sua Área de Prestação, conforme 
disposto a seguir: 
I - em até 18 (dezoito) meses da entrada em vigor 
deste Regulamento, para microrregiões com 
população igual ou superior a 200.000 habitantes; 
II - em até 42 (quarenta e dois) meses da entrada 
em vigor deste Regulamento, para microrregiões 
com população igual ou superior a 100.000 
habitantes. 
§ 1º Deve ser previsto um Setor de Relacionamento 
adicional a cada 400.000 habitantes, por 
microrregião. 
§ 2º Todos os Setores de Relacionamento, bem como 
os Setores de Atendimento e/ou Venda próprios, 
devem atender aos requisitos de qualidade definidos 
pelo RGQ-SMP. 
§ 3º O Setor de Atendimento e/ou Venda pertencente 
à própria prestadora tem as mesmas obrigações de 
um Setor de Relacionamento. 
§ 4º O Setor de Atendimento e/ou Venda de 
terceiros que efetue Ativação de Estação Móvel, 
deve encaminhar à prestadora pedidos de rescisão 
do Contrato de Prestação do SMP apresentados 
por Usuários, fornecendo comprovante de 
recebimento. 
§ 5º A desativação da Estação Móvel do Usuário, 
decorrente da rescisão do Contrato de Prestação do 
SMP a pedido do Usuário, quando solicitada junto a 
Setor de Atendimento e/ou Venda de terceiros, deve 
ser efetivada pela prestadora, em até 72 (setenta e 
duas) horas, e enviada à Estação Móvel a mensagem 
de texto, a que se refere o § 6º do art. 15, em até 60 
(sessenta) horas, a partir da solicitação, sem ônus 
para o Usuário, não se aplicando os prazos 
estabelecidos no § 10 do art. 15 e no § 1º do art. 23. 
(original sem grifo ou destaque) 
78. Em que pese à inércia da Anatel, nada 
impede que os órgãos de proteção aos consumidores, 
e aqui incluímos o Procon Estadual, os Procon’s 
municipais, o Ministério Público Estadual, o 
Ministério Público Federal, a Comissão de Defesa do 
Consumidor da Assembleia Legislativa e a própria 
Defensoria Pública Estadual e Federal, no limite de 
suas respectivas competências, proponham ações e 
intensifiquem a fiscalização dessas empresas com 
base na defesa dos interesses difusos e coletivos dos 
consumidores sem que isso implique invasão da 
competência daquela agência reguladora federal. 
79. Isto posto, verificou-se que não é 
minimamente compatível com os ditames do CDC, a 
desproporção existente entre a oferta de serviços e 
produtos e a capacidade dessas empresas de realizar 
um atendimento digno na pós-venda, principalmente 
se notarmos que se trata de um serviço essencial e de 
natureza contínua. 

80. O péssimo atendimento dos SAC’s já foi 
devidamente delineado em subcapítulo anterior, 
portanto, desnecessário repisar a matéria. Contudo, é 
dever desta CPI alertar as autoridades competentes 
que não basta a mera disponibilização daquele tipo de 
atendimento, o qual diga-se de passagem, funciona de 
forma muito ruim. É preciso que essas empresas 
sejam instadas a ofertarem aos seus consumidores a 
opção de atendimento ao consumidor em espaços 
físicos na mesma proporção dos espaços de venda 
dos produtos e serviços. 
81. A propósito, ressalta-se que no decorrer da 
oitiva dos consumidores foi apurado que a maioria 
dos pontos de vendas é terceirizada e se limitam 
apenas a realizar vendas. Assim sendo, se porventura 
surgir um problema na pós-venda aquelas empresas 
terceirizadas se dizem impedidas de resolverem as 
reclamações dos consumidores e os orientam a 
procurarem as operadoras de telefonia. Em outras 
palavras, até o momento da venda, as terceirizadas 
representam para todos os efeitos as operadoras. 
Contudo, a partir da finalização da compra, elas se 
abstêm de resolver qualquer problema, delegando tal 
tarefa para os famigerados SAC’s das operadoras. 
82. Em simples nota, o consumidor é ludibriado 
a pensar que no ato da contratação do serviço está 
negociando diretamente com a companhia telefônica, 
o que faz com que ele se sinta seguro diante do 
prestígio que elas possuem. Referido engano na 
mente do consumidor que, caso haja algum problema, 
basta ir ao mesmo local de compra que a sua 
reclamação será resolvida. Entretanto, somente na 
hora em que é necessário solucionar um problema é 
que o consumidor descobre que aquele ponto de 
venda não está sequer ligado comercialmente a 
operadora. A partir dessa constatação é que o 
consumidor se atenta para o fato que aquela ideia de 
atendimento próximo não passava de um engodo para 
que fosse adquirido o produto ou serviço. 
83. Não há dúvida de que a prática acima 
descrita é abusiva, por violar o disposto no art. 39, IV 
do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 
serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] 
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do 
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, 
conhecimento ou condição social, para impingir-
lhe seus produtos ou serviços; (original sem grifo 
ou destaque) 
84. Acerca da comprovação dessa prática, o 
depoimento de um proprietário de um desses 
estabelecimentos comerciais terceirizados: 
Adriano Santos de Oliveira, proprietário de uma 
empresa terceirizada que presta serviço para as 
operadoras de telefonia em Ibatiba - É meio difícil 
falar porque terei que defender os meus clientes e ao 
mesmo tempo ficar a mercê das operadoras, pois 
trabalho com elas. [...] 
Hoje não vivemos mais sem a telecomunicação, sem 
a telefonia celular, mas é difícil. Eu, por exemplo, 
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estive nesses dias na localidade de Batatinha para 
instalar um telefone rural para um cliente muito 
conhecido. Nem com uma antena de 20 Dbi, que é a 
mais forte, não deu sinal. [...] Então, está ficando 
complicado para a gente trabalhar. Na verdade não 
tem alguém aqui para representar as operadoras. (fl. 
837) (original sem grifo ou destaque) 
85. E mais adiante surpreende a sinceridade do 
empresário depoente: 
Adriano Santos de Oliveira, proprietário de uma 
empresa terceirizada que presta serviço para as 
operadoras de telefonia em Ibatiba - Eu quase 
apanho quando vendo o aparelho celular para o 
cliente, que chega à casa dele e diz: não funciona! 
[...] Vendi um aparelho celular para um cliente, há 
poucos dias, e ele entrou na minha loja jogou o 
aparelho em cima da minha mesa e disse: Oh, não 
funciona! Coloquei o chip e falei: Meu irmão, está 
funcionando. Falei: Onde você mora? _No bairro 
Novo Horizonte _ Ah, está explicado, lá não pega 
celular. É chamada área de sombra, no pé da torre. 
(fl. 837) (original sem grifo ou destaque) 
86. No que se refere à ausência de postos de 
atendimento dos consumidores, mais uma vez louva-
se a importância do Termo de Compromisso 
intermediado por esta CPI que, garantindo mais do 
que determina a Resolução Anatel nº 477/2007, 
estabeleceu objetivamente e nas principais 
macrorregiões do Estado a obrigatoriedade de serem 
instalados os aludidos postos de atendimento, 
garantindo, assim, a prevalência dos interesses dos 
consumidores capixabas. 
87. Não obstante, durante as aquelas 
negociações, tentou-se exaustivamente obrigar que as 
empresas se comprometessem a esclarecer aos 
consumidores que referidos pontos de vendas 
terceirizados parassem de utilizar de forma extensiva 
a sua logomarca a fim de que não levem o 
consumidor a incidir em erro. Contudo, em que pese 
o empenho de todos os envolvidos, não se logrou 
êxito. 
88. Assim sendo, recomenda-se que, na linha do 
que será proposto ao final do presente relatório, a 
Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia 
Legislativa analise a possibilidade de serem 
propostas medidas administrativas ou judiciais em 
face da violação aos direitos dos consumidores, 
podendo, caso seja necessário, inclusive propor a 
devida ação civil pública com vistas a garantir a 
prevalência do dever de informação das prestadoras 
de serviço. 
 

III.III - Falha na cobertura do sinal e queda das 
ligações 
89. Na dianteira das reclamações dos 
consumidores capixabas também se encontram a 
péssima cobertura de sinal oferecida e a queda 
constante das ligações, em especial aquelas 
abrangidas pelas tarifas promocionais. 
90. Primeiro se faz necessário esclarecer o 
modelo adotado pelo Brasil, no tocante à forma de 

exploração do serviço de telefonia, e quais as 
consequências práticas dessa escolha para os 
usuários. 
91. Consoante será mais bem explorado no 
subcapítulo IV.III, a partir da reestruturação 
econômica ocorrida no Brasil com a implantação do 
Plano Real, notou-se que os serviços públicos 
prestados diretamente pelo Estado ou por empresas 
públicas estavam à beira da falência e não havia 
recursos públicos para investir naqueles setores. 
Assim sendo, frente aos desafios que se apresentam à 
época, optou-se por privatizar determinados setores e 
empresas estatais acabando com o monopólio da 
prestação de alguns serviços públicos, dentre eles o 
da telefonia.  
92. Em relação ao modelo escolhido pela União, 
ente da Federação responsável pela exploração dos 
serviços de telecomunicações1, optou-se pela 
exploração do serviço por meio de autorização e pelo 
regime de concorrência livre, garantindo-se aos 
exploradores do serviço a ampla e justa competição. 
É o que se extrai do prescrito no art. 6º c/c art. 131, 
ambos da Lei Federal nº 9.472/1997 (Lei das 
Telecomunicações): 
Art. 6° Os serviços de telecomunicações serão 
organizados com base no princípio da livre, ampla e 
justa competição entre todas as prestadoras, devendo 
o Poder Público atuar para propiciá-la, bem como 
para corrigir os efeitos da competição imperfeita e 
reprimir as infrações da ordem econômica. 
Art. 131. A exploração de serviço no regime privado 
dependerá de prévia autorização da Agência, que 
acarretará direito de uso das radiofreqüências 
necessárias. 
§ 1° Autorização de serviço de telecomunicações é o 
ato administrativo vinculado que faculta a 
exploração, no regime privado, de modalidade de 
serviço de telecomunicações, quando preenchidas as 
condições objetivas e subjetivas necessárias. 
93. No que se refere à política tarifária, vige no 
serviço de telefonia o sistema da livre tarifa, 
competindo ao próprio mercado regular o seu valor. 
Deste modo, diferentemente do que ocorre no setor 
de distribuição de energia elétrica, por exemplo, em 
que a fixação da tarifa passa pelo controle rígido da 
Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, no 
caso das operadoras de telefonia não há esse rígido 
controle. 
94. Resultado direto dessa política e da falta de 
fiscalização por parte da Anatel é fato de que os 
brasileiros pagam a segunda tarifa mais cara do 
mundo mesmo tendo uma contraprestação do serviço 
de baixa qualidade. 

1 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; 
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95. No que tange ao tipo de exploração 
escolhida, adotou-se a autorização, a qual detém 
especificidades que devem ser esclarecidas. 
96. Segundo nos ensina o mestre Hely Lopes 
Meyrelles: 
Serviços autorizados são aqueles que o Poder 
Público, por ato unilateral, precário e discricionário, 
consente na sua execução por particular para atender 
a interesses coletivos instáveis ou emergência 
transitória. Fora destes casos, para não fraudar o 
princípio constitucional da licitação, a delegação 
deve ser feita mediante permissão ou concessão. São 
serviços delegados e controlados pela Administração 
autorizante, normalmente sem regulamentação 
específica, e sujeitos, por índole, a constantes 
modificações do modo de sua prestação ao público e 
a supressão a qualquer momento, o que agrava sua 
precariedade.2 
97. Destarte, se por um lado não há um prazo 
fixo para a exploração do serviço, como ocorre, por 
exemplo, nos contratos de concessão de transmissão 
ou distribuição de energia elétrica, por outro se 
concedeu uma margem muito maior para que abusos 
fossem perpetrados pelas operadoras de telefonia, 
especialmente no que tocante aos preços praticados e 
ausência de um plano efetivo de investimento em 
infraestrutura de telefonia móvel e internet. 
98. Deste modo, por mais que a Anatel afirme 
que rotineiramente estabelece metas e planos para 
melhoramento no serviço prestado, na prática e 
consoante foi possível apurar durante os trabalhos 
desta CPI, a alegada fiscalização é falha e o serviço 
prestado é de baixa qualidade, ficando os 
consumidores/usuários a mercê das decisões e da 
“boa vontade” das operadoras de telefonia para 
terem uma melhoria no serviço prestado. 
99. Antes de adentrar na falta de infraestrutura 
para o atendimento do mercado consumidor de 
telefonia no Estado do Espírito Santo, faz-se 
impreterível explicar o modelo dos contratos de 
autorização celebrados entre a União e as operadoras 
de telefonia, os quais deixam à margem do processo 
os direitos dos consumidores em benefício dos lucros 
estratosféricos das empresas. 
100. Segundo foi explanado pelo representante da 
Anatel em seu depoimento quando indagado pelo 
Presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito: 
Deputado Estadual Sandro Locutor, presidente da 
CPI - Para esclarecer um pouquinho melhor a nossa 
pergunta, e às vezes as pessoas acham que nos 
tornamos repetitivos, é importante detalharmos o 
nosso questionamento e alcançarmos um 
desdobramento do nosso trabalho. Por exemplo, 
sabemos que as empresas privadas, naturalmente, 
visam lucros dos seus serviços, como todo cidadão 
que trabalha dignamente quer obter resultado. Nessas 
autorizações, as empresas ficam desobrigadas a 

2 Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo 
Brasileiro, 27ª edição, página 381. 

prestarem o serviço no interior? Vamos dizer assim: 
no filé, é a Grande Vitória, a região metropolitana, 
todas as empresas têm interesse, há competitividade. 
Gostaria de saber do senhor como é isso. A empresa é 
autorizada a explorar no Estado do Espírito Santo e 
só explora, de repente, o filé? Ela não é obrigada, por 
exemplo, a ir ao interior do Estado, em Mimoso do 
Sul? Ou em Criciúma, em Santa Catarina, em Santa 
Clara, em Ibatiba, região que frequento bastante? Ou 
em Itambé e Palmeira, em Itaguaçu? Ela fica 
desobrigada, isso é solto, como é isso? Ela explora 
onde quer? Como isso é colocado pela autorização, 
como é esse formato de contrato que a autoriza 
explorar isso? 
Maxwel de Souza Freitas, representante da Anatel 
- O celular é prestado em regime privado. Como quis 
o legislador, é um serviço cuja exploração segue a 
regra da livre iniciativa, com intervenção mínima do 
Poder Público. 
A ideia original, pura e simples do termo de 
autorização, é que ela opera onde quiser. Ela não tem 
obrigação de atender as localidades. (fl. 184/185) 
(original sem grifo ou destaque) 
101. Quando instado a esclarecer de forma mais 
explícita a inexistência de obrigação para as 
operadoras universalizarem e democratizarem o 
acesso aos serviços de telefonia móvel, o 
representante da Anatel assim respondeu: 
Deputado Estadual Sandro Locutor, presidente da 
CPI - Então isso fica solto, eles não têm obrigação 
mesmo, são desobrigados? 
Maxwel de Souza Freitas, representante da 
Anatel- A legislação não traz uma obrigação de 
universalização desse serviço. O único serviço que 
tem universalização, que o funcionário é obrigado 
a levar, é a telefonia fixa.(fl. 185) (original sem 
grifo ou destaque) 
102. Conclusão do exposto é que apesar de possuir 
atualmente perto de 270.000.000 (duzentos e setenta 
milhões) de linhas de telefonia móvel habilitadas, no 
país inteiro há pouco mais de 50.000 (cinquenta mil) 
antenas/estação de rádio base/sites de transmissão, 
quantidade essa próxima ao total existente na Itália, 
país com território bem menor do que o Brasil. 
103. Ademais, conforme apurado por esta CPI, a 
capacidade operacional de cada antena é de 660 
(seiscentos e sessenta) linhas com uma margem 
máxima de tolerância de até 1.000 (mil) linhas 
conforme a capacidade de cada ERB. Entretanto, no 
Brasil, decorrente das elevadas e sem controle 
vendas/habilitação de linhas (chips), partes dessas 
antenas operam em média com demanda de 
chamadas simultâneas bem superior a sua 
capacidade, o que por si só demonstra a 
precariedade da infraestrutura existente, 
provocando ausência de sinal, bem como, falhas na 
ligação com interrupção da conexão. 
104. Consequência direta dessa ausência de 
investimento em infraestrutura é a falha na 
cobertura de sinal e constante queda das ligações. 
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Apenas a título de exemplo, colacionamos os 
seguintes depoimentos prestados durante a instrução 
do presente relatório: 
Deputado Estadual Paulo Roberto, relator da 
CPI- Quando o senhor fala da defensoria pública fala 
em termos de Espírito Santo? 
Rodrigo Borgo Feitosa, defensor público estadual- 
[...] acho que a grande massa, a liderança é a questão 
de funcionamento mesmo, os sinais. Inclusive há 
uma ação civil pública da defensoria pública 
impetrada em Santa Teresa, para garantir essa 
sinalização para aqueles municípios vizinhos da 
Comarca de Santa Teresa [...] justamente para 
garantir que aquela população tenha de fato sinais 
de telefonias para que consigam usar seus 
aparelhos, porque a propaganda é de sinal em 
todo o Estado e na verdade essa propaganda é 
enganosa. Portanto, essa ação visa garantir àqueles 
populares que possam usar seus celulares já que foi 
considerado inclusive um produto essencial à vida do 
cidadão. (fl. XX) (original sem grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Wanderson Prezotti, delegado de polícia titular 
pela Delegacia de Defesa do Consumidor - [...] eu 
tenho problemas com meu aparelho também, com o 
qual não consigo falar em alguns pontos da cidade. 
Na minha residência, meu aparelho funcional não 
funciona. O aparelho que a Polícia Civil me 
disponibilizou para atender os casos de urgência e 
até os Senhores, não funciona na minha 
residência. Tenho que deixar em um canto lá 
paradinho e depois voltar para ver o que está 
acontecendo, se alguém ligou, se tem alguma 
mensagem, porque estou em um ponto cego que 
eles mencionam. Mas eu acho que é um ponto 
cego, surdo e mudo, porque não consigo falar, não 
consigo nenhum sinal nesse ponto da minha 
residência.  
E venho conversando com alguns colegas. Fizemos 
uma migração atual, o Governo na verdade fez uma 
migração atual. E estou tendo problema muito 
grande no interior. Nossa Delegacia, a Delegacia 
de Defesa do Consumidor, tem uma peculiaridade, 
atende setenta e oito municípios, e faço operação 
nesses setenta e oito municípios, vou pessoalmente 
a cada operação dessa. E quando estou em 
operação no interior, não consigo falar também. 
Se me afasto um pouco do centro da cidade, no 
interior onde estou indo, o sinal já não pega.(fl. 
295) (original sem grifo ou destaque)  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Gabriel Costa, vice-prefeito de Guarapari - [...] No 
Município de Guarapari, nós temos um interior 
produtivo e turístico. Em todo o Município nós só 
temos duas torres de telefonia. Se você quiser entrar 
em contato com algum agricultor, ou algum 
agricultor quiser fazer alguma manifestação na 
cidade, ele tem que pegar o carro dele e vir até a 
cidade, às vezes rodar até cinquenta quilômetros.(fl. 
533) (original sem grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Luiz Carlos Silva dos Santos, servidor do 
Município de Itapemirim - Queremos dizer, 
Deputado, que em Itapemirim a realidade não é 
diferente. A dificuldade com a telefonia é imensa. 
Itapemirim é um Município com uma grande 
extensão. Temos diversos pontos onde nós não temos 
cobertura, que não tem cobertura da telefonia celular, 
por isso temos dificuldade na comunicação com os 
próprios munícipes, tendo em vista essa falta de 
cobertura, essa falta de área onde o telefone funciona. 
(fl. 534) (original sem grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
José Faustini, Secretário Municipal de Segurança 
de Presidente Kennedy - [...] Quanto à telefonia em 
nosso Município de Presidente Kennedy, quero dizer 
que o Município de Presidente Kennedy tem 
seiscentos quilômetros quadrados. Território 
extremamente grande, população a metade rural e a 
metade urbana composta principalmente por 
fazendas. 
A cobertura de telefone no nosso município, a 
telefonia cobre apenas a sede da cidade. O nosso 
interior é totalmente descoberto. Estamos às 
escuras. Se nos afastarmos alguns quilômetros 
da sede, não conseguimos falar com mais 
ninguém, estamos isolados.  
Na sede do município temos as empresas Oi e Vivo; 
temos apenas duas torres. E quanto à qualidade do 
serviço prestado, deixa muito a desejar, ainda mais se 
compararmos o custo da ligação. Como pagamos 
caro, temos direito a um serviço melhor. Pagamos 
caro e o serviço não tem qualidade. (fls. 535/536) 
(original sem grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ronaldo Gomes, vereador de Guarapari - Falar em 
telefonia móvel é realmente um problema. 
Guarapari... Fiquei até satisfeito quando comentaram 
ali: Ah, no verão como é aqui? Quem dera que fosse 
só no verão! Infelizmente, temos bastante problema 
agora nesta parte do ano, que é a baixa temporada; 
temos muitos problemas. Sabemos hoje que... Acho 
que a última torre a ser instalada aqui deve ter 
sido há quatro anos, aproximadamente; três ou 
quatro anos atrás. Então, quer dizer, tem muita 
defasagem realmente de sinal. (fl. 536) (original 
sem grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Sandra Lengruber da Silva, promotora de justiça 
- O que a gente tem falado é que se esse mercado 
cresce, a operadora tem que ter uma estrutura que 
garanta esse mercado. Se há problemas, se há óbices, 
se há questões ambientais ou outras de urbanismos, 
essas questões têm que ser consideradas no 
momento da oferta do serviço. Para a gente ter uma 
conclusão sobre essa regularidade ou não, a gente 
precisa dessa perícia. (fl. 550) (original sem grifo) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tiago Altoé, vereador de Venda Nova do 
Imigrante - A questão da cobertura de internet da 
nossa região especificamente, a dificuldade que hoje 
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num mundo tão globalizado e a necessidade de 
cobertura de internet é constante, sentimos essa 
dificuldade do acesso ao 3G, da informação via 
internet no aparelho. [...] Conseguimos verificar na 
cidade bolhas de falta de sinal, principalmente nas 
comunidades do interior, como São Roque, 
Cachoeira Alegre, Sozinha, região perto do 
Caxixe; principalmente no interior, na periferia 
da cidade. (fl. 819) (original sem grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
José Maria Degasperi, vereador de Santa Teresa - 
Agora mesmo estava vindo de São Roque para Santa 
Teresa, havia um acidente na estrada e a telefonia não 
pegava, precisei andar mais seis quilômetros para 
comunicar ao irmão da vítima que ele tinha sofrido 
um acidente. Hoje, o telefone móvel além de 
possibilitar às pessoas a comunicação, economizar 
gasolina não ter que dispor de carros para ir de um 
lugar para outro, ele salva vidas. [...] 
O que tenho a falar é pouco. Minha região é de Santa 
Teresa, tive que vir a esta audiência porque ela não é 
atendida. Principalmente um distrito muito forte de 
Santa Teresa, Vargem Alegre, um dos maiores 
produtores de verduras do nosso Estado [...]. Hoje, 
há mais de quatro mil habitantes naquele 
distrito. Santo Antônio do Canaã e São João de 
Petrópolis são dois distritos, três quilômetros 
próximos um do outro, tem uma torre e o sinal é 
deficiente. São oito mil habitantes, só no IFES 
são mais de mil alunos. O sinal não existe e não 
funciona. (fl. 819) (original sem grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Everaldo Brunelli Avanci, vereador de Venda 
Nova do Imigrante - Eu sou vereador do interior. 
Minha região é na direção de Castelo, São Roque, 
Vargem Grande, Santo Antônio. Nessa região 
existe torre. [...] Hoje a região muito perto da 
torre não é atendida. Já enviei ofício à empresa, 
que não dá resposta sobre o assunto. Acho que a 
gente está muito mal assistido nessas coisas. (fl. 
821) (original sem grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Wendel Fonseca, chefe de gabinete do prefeito 
de Brejetuba - Como foi mencionado pelo senhor 
vereador, o distrito, o maior distrito de Brejetuba, 
não tem essa comunicação, a telefonia móvel. Por 
incrível que pareça, dentro da própria sede do 
município encontramos dificuldades séries de 
comunicação: falar com nitidez, com clareza e 
problema de sinais telefônicos também em alguns 
pontos da sede de nosso municípios. (fl. 824) 
(original sem grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Maria José, moradora do Município de Ibatiba 
- [...] temos casa em Alto Norte e aqui em Ibatiba. 
Em Alto Norte o telefone não funciona sem antena. 
Ultimamente, nem com antena está funcionando 
mesmo! Lá não tem torre. (fl. 835) (original sem 
grifo ou destaque) 

105. Destacando a falta de cobertura de sinal, 
apurou-se que, apesar de cada Estação de Rádio Base 
ter a capacidade para atender até 1000 (mil) ligações 
simultâneas, no Espírito Santo, até o final de 2013, a 
proporção de linhas habilitadas por antena era de 
aproximadamente 3.133 (três mil, cento e trinta e 
três), isso sem levar em consideração o 
compartilhamento de antenas existente entre as 
operadoras. Tal desproporção foi reconhecida pelas 
próprias operadoras em seus depoimentos à CPI, que 
asseveraram a necessidade de ampliar o número de 
antenas instaladas no Estado. 
106. Percebe-se do exposto que, apesar das 4 
(quatro) operadoras terem atuação em todo os 78 
(setenta e oito) municípios do Estado do Espírito 
Santo, tecnicamente, todas desobedecem aos 
requisitos mínimos para a prestação do serviço 
minimamente aceitável, no que diz respeito a 
cobertura do sinal de telefonia móvel e de internet.  
107. Foram inúmeras as reclamações acerca do 
serviço e cobertura do sinal em todo o Estado, não 
importando se o consumidor reside em zona urbana 
ou rural, em bairro nobre ou comunidade mais 
humilde, em outras palavras, a baixa qualidade do 
sinal de telefonia móvel e internet chega a ser 
“democrática” ao não discriminar classes sociais, 
pois, todos os consumidores suportam essa 
deficiência.  
108. Quanto aos critérios de ampliação de 
cobertura do sinal de telefonia móvel e internet, as 
operadoras afirmaram que levam basicamente em 
consideração a taxa de congestionamento e a 
qualidade do sinal disponível. Entretanto, a realidade 
observada pelos consumidores capixabas é 
diametralmente oposta aos números oficialmente 
apresentados pelas operadoras junto à Anatel, se 
observadas as violações aos direitos dos 
consumidores narradas ao longo do presente relatório 
circunstanciado. 
109. Ademais, as operadoras alegaram durante o 
trabalho desta CPI que, o maior empecilho para a 
expansão da infraestrutura e da melhoria do sinal 
(mais antenas), seria a existência de leis municipais 
restritivas quanto à instalação de antenas/estação de 
rádio base. Entretanto, segundo foi apurado, em 
apenas 04 (quatro) - Anchieta, Colatina, Cariacica e 
Marataízes - dos 78 (setenta e oito) municípios do 
Estado há leis restritivas, não havendo qualquer 
impedimento em relação às demais localidades. Neste 
ponto, cabe adiantar que, conforme será melhor 
exposto na recomendação VII.VII, a Assembleia 
Legislativa já se propôs a realizar uma agenda 
positiva junto aos municípios do Estado, 
principalmente com os representantes desses 04 
(quatro) municípios, para que se possa viabilizar, 
dentro do que prescreve a legislação de regência, a 
instalações de antenas/estação de rádio base. 
110. Deste modo, não há justificava para a 
alegação das operadoras de telefonia de que não 
fazem os investimentos necessários em infraestrutura 
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por impossibilidade ambiental ou qualquer outro 
motivo que o valha. É preciso que os órgãos de 
controle atuem de modo mais incisivo junto às 
empresas de telefonia, inclusive propondo ações a 
fim de obrigar que as operadoras instalem com base 
no número de linhas habilitadas um montante de 
antenas/estação de rádio base suficiente para garantir 
a prestação do serviço aos consumidores que, frise-
se, pagam as suas contas e adquirem seus créditos, no 
caso dos celulares pré-pagos, religiosamente em dia. 
111. A falta de preocupação e fiscalização da 
Anatel somada ao modelo ineficiente de exploração 
do serviço de telefonia e cláusulas previstas no 
contrato de exploração são frutos e escancaram a 
necessidade de ser realizado um novo marco 
regulatório da telefonia no Brasil, conforme será 
recomendado ao final do presente relatório. 
112. Não obstante a inércia da União em adotar as 
medidas cabíveis para melhorar o serviço de 
telefonia, nos termos do disposto no art. 24, VIII3 da 
CF/1988 c/c o prescrito no art. 6º, § 1º4 da Lei nº 
8.987/1995 (Lei de Concessões), art. 127, III da Lei 
nº 9.472/19975 (Lei das Telecomunicações), art. 6º, 
VII e VIII6, ambos da Lei nº 8.078/1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), vê-se que é possível aos 
órgãos de defesa do consumidor, com base 
justamente na defesa do consumidor, exigirem dessas 
empresas a prestação de um serviço adequado e 
proporcional às altas tarifas cobradas. 
113. Deste modo, nada impede que sejam 
propostas, por exemplo, ações civis públicas ou 
celebrado termos de compromissos com base na 
violação aos direitos dos consumidores, sem que se 
possa cogitar em invasão de competência da União. 

3 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre: [...] 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico; 
4 Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a 
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 
pertinentes e no respectivo contrato. 
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade das tarifas. 
5 Art. 127. 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: [...] 
III - o respeito aos direitos dos usuários; 
6 Art. 6º São direitos básicos do consumidor:[...] 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais 
e morais, individuais, coletivos e difusos; 
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com 
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a 
proteção Jurídica, administrativa e técnica aos 
necessitados; 

114. O que não se pode conceber é que a atual 
conjuntura permaneça inalterada, ficando em um 
ponto a parte hipossuficiente totalmente desassistida 
e os grandes conglomerados empresariais lucrando 
sempre mais, mesmo à margem do que determina os 
ditames legais. 
115. Ainda, em relação à falta de cobertura de 
sinais, é preciso alertar que o serviço de telefonia 
hoje é considerado essencial para o consumidor 
brasileiro e possui especial importância para as 
populações dos distritos e localidades mais distantes 
dos centros urbanos pelo seu papel de inclusão social 
daquelas comunidades. 
116. A possibilidade de comunicação com o 
mundo exterior via telefonia ou pelo acesso a internet 
é de fundamental valia para o desenvolvimento 
daquelas regiões. É por meio do contato telefônico e 
do acesso à rede mundial de computadores que o 
produtor rural verifica a situação das estradas após as 
chuvas, entra em contato com o comprador de seus 
produtos planejando e otimizando a venda de sua 
colheita ou então aciona o serviço médico 
emergencial caso seja preciso. 
117. Neste sentido, colaciona-se o depoimento do 
senhor José Faustini, que é enfático ao afirmar que: 
José Faustini, Secretário Municipal de Segurança 
de Presidente Kennedy - [...] Neste momento, 
Senhor Presidente, gostaria de elogiar este trabalho, 
porque a importância dele é muito grande. Ele é 
importante para a segurança, para a educação, 
para a nossa saúde. Tudo o que buscamos está no 
telefone e na internet. A gente tem a solução para 
ene coisas na nossa vida, e por que não dizer para 
todas as coisas. 
Uma consulta para um animal nosso, da nossa 
fazenda, que eu poderia fazer via telefone ou via 
internet, fico aqui tendo que pegar meu carro, 
encarar a estrada, andar quarenta, cinquenta 
quilômetros, ir na minha cidade, consultar o 
veterinário ou o médico ou a quem de direito, 
para solucionar um problema que eu poderia ter 
solucionado lá na minha casa, na minha 
fazenda, no meu sítio, no meu local de trabalho. 
(fls. 536) (original sem grifo ou destaque) 
118. Nítido, portanto, que além de garantir a 
integração social da população daquelas localidades, 
o acesso ao serviço de telefonia ainda contribui para a 
diminuição do êxodo rural que acaba por inflar ainda 
mais os grandes centros urbanos que traz como efeito 
colateral a desorganização da ocupação do solo 
urbano, crescimento da criminalidade, agravamento 
do desemprego e outras mazelas advindas da falta de 
planejamento das nossas cidades. 
119. O grande problema é que a falha na cobertura 
de sinal não se resume apenas à zona rural. Nos 
grandes centros urbanos existem os mesmos 
problemas. Os chamados “pontos-cegos” apresentam-
se aos montes e não escolhe classe social ou local 
específico. Neste sentido o depoimento do delegado 
titular da Delegacia de Defesa do Consumidor: 
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[...] eu tenho problemas com meu aparelho 
também, com o qual não consigo falar em alguns 
pontos da cidade. Na minha residência, meu 
aparelho funcional não funciona. O aparelho que 
a Polícia Civil me disponibilizou para atender os 
casos de urgência e até os Senhores, não funciona 
na minha residência. Tenho que deixar em um 
canto lá paradinho e depois voltar para ver o que 
está acontecendo, se alguém ligou, se tem alguma 
mensagem, porque estou em um ponto cego que 
eles mencionam. Mas eu acho que é um ponto 
cego, surdo e mudo, porque não consigo falar, não 
consigo nenhum sinal nesse ponto da minha 
residência. (fl. 295) (original sem grifo ou destaque) 
120. Aliás, não é preciso ir longe. Na própria 
Assembleia Legislativa existem os tais pontos-cegos. 
Basta andar pelos corredores da Casa para flagrar os 
parlamentares, servidores e visitantes procurando um 
lugar para conseguir um sinal para completar as 
ligações ou então para acessar a rede 3G. 
121. Também merece destaque o fato de que as 
regiões turísticas do Estado do Espírito Santo se 
encontram totalmente desassistidas, em especial a 
região litorânea durante o período do verão. Nessa 
época municípios litorâneos como Guarapari, 
Marataízes e São Mateus (Guriri) sofrem com o 
congestionamento das linhas telefônicas. Na 
realidade, fica impossível completar uma ligação e/ou 
acessar a internet, ou seja, vira um verdadeiro 
martírio.  
122. A propósito, não se está se referindo a 
eventos pontuais ou mesmo anos atípicos. Sabe-se de 
antemão que durante o período de verão, há uma 
esperada elevação da população local, não sendo 
minimamente aceitável que as operadoras de 
telefonia continuem a se omitir frente a essa grave 
violação aos direitos dos consumidores. 
123. Comprovando o acima exposto segue as 
seguintes provas: 
Deputado Estadual Paulo Roberto, relator da CPI 
- Principalmente no interior. Na Grande Vitória há 
algumas reclamações, mas muitas ligadas às 
questões do ponto cego. Mas no interior é falta de 
sinal. 
Rodrigo Borgo Feitosa, defensor público 
estadual - Interior é falta de sinal. Aqui 
normalmente no verão os sinais não funcionam. A 
internet 3G, por exemplo, nas Comarcas de 
Guarapari e Marataízes os sinais são péssimos; 
principalmente no verão não pegam mesmo. (fl. 
273) (original sem grifo ou destaque) 
124. Não obstante, devem ser reconhecidos os 
avanços obtidos na expansão dos serviços de 
telefonia móvel e internet 3G com o subsidio do 
Poder Executivo do Estado do Espírito Santo.  À luz 
do transcrito no relatório feito acima e consoante será 
pormenorizado no tópico IV.II, louva-se o Programa 
“Comunicação no Campo” que busca mediante a 
outorga de crédito de ICMS incentivar a 
interiorização do serviço de telefonia, em especial em 

comunidades que não são economicamente atrativas 
sob o ponto de vista da ótica econômica. 
125. Ainda, no que tange à queda de ligações, foi 
apurado que num determinado nicho de ligações, as 
quedas são ainda mais intensas, aparentando ser 
quase propositais. 
126. Sabe-se que as empresas de telefonia 
oferecem planos especiais de ligações e até faixas de 
horários em que a tarifa é substancialmente reduzida. 
Ocorre que justamente quando os consumidores 
utilizam essas tarifas reduzidas é que experimentam 
maior dificuldade em completar a ligação e quando 
conseguem, percebem que a possibilidade de queda é 
ainda maior. 
127. Tal prática foi largamente noticiada pelos 
veículos nacionais de comunicação com especial 
enfoque nas ações supostamente perpetradas pela 
operadora Tim no seu plano Infinity. Tanto que foi 
necessária a intervenção do ministro das 
Comunicações, Paulo Bernardo, exigindo uma 
investigação profunda por parte da Anatel que por 
sua vez culminou na suspensão temporária da venda 
de novas linhas da operadora em novembro de 2012. 
128. A aparente prática abusiva acima relatada 
passa longe dos olhos da Anatel que em mais esse 
ponto insiste em não cumprir a sua função 
fiscalizatória ao permitir que as operadoras de 
telefonia continuem a lesar os direitos dos 
consumidores de todo o país.  
129. Ante o exposto, recomenda-se que, na linha 
do que será proposto ao final do presente relatório, a 
Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia 
Legislativa analise a possibilidade de serem 
propostas medidas administrativas ou judiciais em 
face da violação aos direitos dos consumidores, 
podendo, caso seja necessário, inclusive propor a 
devida ação civil pública com vistas a garantir a 
melhoria do sinal oferecido, a instalação de mais 
antenas de transmissão em todos os municípios 
capixabas, ampliar a capacidade de transmissão das 
antenas, implementar um plano de ação específico 
(antenas móveis) para atendimento dos municípios 
capixabas com vocação turística e ainda garantir, 
com novas tecnologias que as operadoras não 
interrompam de modo proposital as ligações dos 
consumidores sob hipótese nenhuma. 
 
III.IV - Vendas de planos e linhas em locais em 
que sequer há a prestação do serviço 
130. Principalmente durante as sessões e 
audiências públicas realizadas no interior do Estado, 
constatou-se casos em que os estabelecimentos 
terceirizados das operadoras de telefonia vendem 
indiscriminadamente planos e aparelhos para 
consumidores que moram em regiões em que sequer 
há a possibilidade de utilizá-los. 
131. Neste sentido o seguinte depoimento do vice-
prefeito de Guarapari: 
Gabriel Costa, vice-prefeito de Guarapari - [...] No 
Município de Guarapari, nós temos um interior 
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produtivo e turístico. Em todo o Município nós só 
temos duas torres de telefonia. Se você quiser entrar 
em contato com algum agricultor, ou algum 
agricultor quiser fazer alguma manifestação na 
cidade, ele tem que pegar o carro dele e vir até a 
cidade, às vezes rodar até cinquenta quilômetros. 
Então, nós estamos pagando por isso. Nós temos que 
ter consciência que o nosso dinheiro está sendo 
investido para que tenhamos qualidade no 
atendimento, nós não estamos pagando barato por 
isso. De forma nenhuma. Hoje em casa somos cinco 
pessoas, são cinco linhas de telefone móvel. Então, a 
conta chega e temos que pagar. Então, o serviço tem 
que ser prestado. (fls. 533/534)(original sem grifo ou 
destaque) 
132. Na mesma diretriz, o defensor público 
estadual Doutor Rodrigo Borgo Feitosa ainda 
destacou a propositura de uma ação civil pública cujo 
objeto é a garantia de cobertura de sinais pelos 
seguintes fundamentos: 
Deputado Estadual Paulo Roberto, relator da CPI 
- Quando o senhor fala da defensoria pública fala em 
termos de Espírito Santo? 
Rodrigo Borgo Feitosa, defensor público estadual 
- [...] acho que a grande massa, a liderança é a 
questão de funcionamento mesmo, os sinais. 
Inclusive há uma ação civil pública da defensoria 
pública impetrada em Santa Teresa, para garantir essa 
sinalização para aqueles municípios vizinhos da 
Comarca de Santa Teresa [...] justamente para 
garantir que aquela população tenha de fato sinais de 
telefonias para que consigam usar seus aparelhos, 
porque a propaganda é de sinal em todo o Estado 
e na verdade essa propaganda é enganosa. 
Portanto, essa ação visa garantir àqueles populares 
que possam usar seus celulares já que foi considerado 
inclusive um produto essencial à vida do cidadão. (fl. 
273) (original sem grifo ou destaque) 
133. No mesmo sentido o delegado de polícia 
titular pela Delegacia de Defesa do Consumidor 
Wanderson Prezotti e outros depoentes: 
Wanderson Prezotti, delegado de polícia titular 
pela Delegacia de Defesa do Consumidor - [...] 
Temos alguns casos no Procon, segundo o Presidente 
Ademir Cardoso, em que pessoas do interior 
adquirem aparelhos de telefonia de última geração, 
com tecnologia de internet, com tecnologia de tudo 
quanto é tipo de coisas, e quando chega à sua 
localidade, no interior, não consegue acessar nenhum 
tipo de rede, porque esse serviço não é 
disponibilizado no interior e aí vem a falta de 
informação ao consumidor, não é? E aí repito: o 
consumidor não busca a Delegacia, porque ele não 
entende que isso aí é um direito de ele ver 
criminalmente essas empresas processadas. Ele 
entende que quer só o dinheiro de volta ou a rescisão 
do contrato, não é?  
Estava ouvindo a leitura das atas anteriores, e acho 
que foi o defensor público informando que a 
publicidade das operadoras é de cobertura em todo o 

Estado não é? Infelizmente isso não acontece hoje, e 
é uma forma de alertar as operadoras e os 
consumidores que isso constitui infração penal, é 
publicidade enganosa. [...] Mas isso não chega à 
Delegacia, Senhor Deputado. Isso não chega à 
Delegacia, por que vão direto ao Procon. Se não, 
ao Juizado. E é o que nosso Defensor estava 
informando, não é? Abarrota o Judiciário, devido 
a uma prestação de serviço de má qualidade. (fl. 
295) (original sem grifo ou destaque)  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tiago Altoé, vereador de Venda Nova do 
Imigrante - A questão da cobertura de internet da 
nossa região especificamente, a dificuldade que 
hoje num mundo tão globalizado ea necessidade 
de cobertura de internet é constante, sentimos essa 
dificuldade do acesso ao 3G, da informação via 
internet no aparelho. [...] Conseguimos verificar na 
cidade bolhas de falta de sinal, principalmente nas 
comunidades do interior, como São Roque, 
Cachoeira Alegre, Sozinha, região perto do Caxixe; 
principalmente no interior, na periferia da cidade. (fl. 
819) (original sem grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Adriano Santos de Oliveira, proprietário de uma 
empresa terceirizada que presta serviço para as 
operadoras de telefonia- Eu quase apanho quando 
vendo o aparelho celular para o cliente, que chega 
à casa dele e diz: não funcional! [...] Vendi um 
aparelho celular para um cliente, há poucos dias, e ele 
entrou na minha loja jogou o aparelho em cima da 
minha mesa e disse: Oh, não funciona! Coloquei o 
chip e falei: Meu irmão, está funcionando. Falei: 
Onde você mora? _No bairro Novo Horizonte _ Ah, 
está explicado, lá não pega celular. É chamada área 
de sombra, no pé da torre. [...] 
Temos muitas reclamações. Venho pedir, reforçar o 
pedido para que as operadoras possam nos ajudar, 
principalmente me ajudar nisso, porque quase apanho 
aqui. As pessoas vêm e dizem: Pô, você me vendeu 
um aparelho que não funciona! Não funciona lá na 
propriedade dele, mas aqui dentro da cidade 
funciona. (fl. 837) (original sem grifo ou destaque) 
Deputado Estadual Paulo Roberto (relator) - A 
Senhora já verificou, por exemplo, o Procon teve essa 
preocupação...quando uma pessoa vai comprar um 
telefone, uma linha, tem que se obrigatoriamente 
perguntar o endereço da pessoa. Se as pessoas que 
vão procurar essa reclamação sobre sinal, se elas 
por acaso foram orientadas na loja quando da 
venda da linha de que onde ela mora não teria o 
sinal nem de telefonia e também de transmissão de 
dados? 
 
Rosana Silva Souza Pinheiro, representante do 
Procon de Guarapari - Deveria ser falado, 
comunicar ao consumidor na hora da venda, mas o 
vendedor, provavelmente, não posso falar por eles, 
mas provavelmente não devem informar isso ao 
consumidor e certamente configura aí nessa 
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reclamação posterior. (fl. 801) (original sem grifo ou 
destaque) 
134. Percebe-se que a transgressão aos direitos 
dos consumidores em destaque está cingida não 
apenas na ausência do sinal, mas sim na grave 
violação ao direito de informação previsto no art. 6º, 
III do Código de Defesa do Consumidor e na 
configuração de exercício de propaganda enganosa 
prescrita no art. 37, § 1° do Código de Defesa do 
Consumidor: 
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] 
III - a informação adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e 
preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 
(original sem grifo ou destaque) 
 
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. (original sem grifo ou destaque) 
135. Neste tocante, ressalta-se a observação feita 
pela Promotora de Justiça Sandra Lengruber da Silva 
em seu depoimento: 
Sandra Lengruber da Silva, promotora de justiça 
- Temos enfatizado em várias oportunidades que 
quanto mais o fornecedor em geral de qualquer área 
se desincumbe desse dever de informação, menos 
problemas ele terá no futuro. Então esse dever de 
informação é fundamental. Quando o consumidor 
reside numa área em que não há cobertura, isso tem 
que ser informado pra ele, principalmente nos 
municípios do interior. (fl. 549) (original sem grifo 
ou destaque) 
136. Isto porque no afã de aumentar cada vez mais 
suas receitas e consequentemente os seus lucros, as 
empresas de telefonia ignoram o dever de informar 
aos seus consumidores os limites da cobertura de 
sinal, não explicando de forma clara e detalhada 
quais localidades são ou não atendidas pelo seu 
serviço. Na realidade, o consumidor somente 
descobre que o serviço contratado não lhe atende 
após a finalização da avença, sendo absolutamente 
ineficazes as reclamações posteriores. 
137. Destarte, além de ser considerada uma 
prática abusiva, a omissão proposital acima exposta 
ainda configura, em tese, os delitos previstos nos arts. 
66 e 67 do CDC, conforme alertado pelo delegado 
titular da Delegacia de Defesa do Consumidor em seu 
depoimento: 
Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir 
informação relevante sobre a natureza, característica, 

qualidade, quantidade, segurança, desempenho, 
durabilidade, preço ou garantia de produtos ou 
serviços: 
Pena - Detenção de três meses a um ano e multa. 
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a 
oferta. 
§ 2º Se o crime é culposo; 
Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 
Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou 
deveria saber ser enganosa ou abusiva: 
Pena Detenção de três meses a um ano e multa. 
138. Isto posto, após um longo diálogo, mesmo 
cientes da obrigação prevista no art. 11 da Resolução 
nº 575/2011 da Anatel7, cuja fiscalização é 
absolutamente ignorada por aquela agência 
reguladora federal, a CPI da Telefonia e demais 
entidades e órgãos públicos que, conjuntamente 
assinaram o Termo de Compromisso já referido, 
conseguiram obrigar que as operadoras de telefonia 
disponibilizassem em seus endereços eletrônicos, 
lojas próprias e agentes autorizados/revendas, no 
prazo de até 60 (sessenta) dias, cartazes e 
informativos redigidos de forma clara e precisa 
contendo a relação das áreas de cobertura do serviço.  
139. Na realidade, a obrigação firmada no Termo 
de Compromisso foi além ao obrigar que as empresas 
disponibilizassem tais informações inclusive nos 
contratos firmados, o que não está previsto na 
referida Resolução nº 575/2011, fazendo prevalecer, 
destarte, os direitos dos consumidores do nosso 
Estado.  
 
III.V - Cobranças indevidas, alteração unilateral 
de planos, multas abusivas em caso de 
cancelamento e os planos de fidelidade 
140. Apurou-se que as empresas de telefonia 
rotineiramente realizam cobranças indevidas de seus 
consumidores, alteram unilateralmente os planos 
contratados, cobram multas abusivas em caso de 
cancelamento dos planos, determinam um prazo para 
utilizarem os créditos pré-pagos e estabelecem planos 
de fidelidade abusivos. 
141. Foram inúmeros os casos em que esta CPI 
verificou que as operadoras de telefonia realizam 
cobranças indevidas dos consumidores, as quais 
detêm origens diversas que variam desde a inclusão 
de um serviço não contratado a cobrança de minutos 
a mais. Neste sentido as seguintes manifestações 
colhidas ao longo da instrução do presente relatório: 
Rodrigo Amorim Cristello, assessor jurídico do 
Procon Estadual - Publicamos o Cadastro de 
Reclamação Fundamentada este ano. É um cadastro 
anual e o Código de Defesa do Consumidor nos 

7 Art. 11.  A prestadora deve manter à disposição dos 
Usuários, para consulta, em todos os Setores de 
Relacionamento, Setores de Atendimento e/ou Vendas, 
Centros de Atendimento e no seu sítio na Internet, mapas 
detalhados indicando a sua área de cobertura, 
separadamente para cada tecnologia adotada pela 
prestadora. 
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obriga a publicar anualmente. Entre as quinze 
empresas mais reclamadas - foi público no mês de 
março - a primeira é operadora de telefonia, a 
oitava e a décima primeira. Então podemos 
destacar que é um mercado que tem desrespeitado 
bastante o consumidor. Só que existe um ponto 
que merece destaque. O grande número de 
reclamações no Procon é em relação a cobrança 
indevida e SAC. 
[...] 
Anelise Real de Carvalho - Gerente de 
Atendimento do Procon Estadual - Esse 
consumidor já tentou na loja, já tentou no SAC, aí eu 
chego e viro para ele e falo: o senhor vai ter que 
aguardar, infelizmente, mais dez dias para ter o seu 
problema solucionado; problemas simples como o 
cancelamento de linha telefônica, desbloqueio da 
linha, uma cobrança indevida que está clara. O 
consumidor pagou a conta e está sendo cobrado 
por duplicidade.  [...](fls. 059/060) (original sem 
grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Deputado Estadual Paulo Roberto, relator da CPI 
- [...] Qual é a demanda que a Defensoria tem tido, 
em relação a essa questão de parte da população 
capixaba relacionada à telefonia fixa e também da 
transmissão de dados? 
Rodrigo Borgo Feitosa, defensor público estadual- 
Bom-dia a todos. Ao Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore e ao Senhor Deputado Paulo Roberto, meu 
conterrâneo. Primeiramente, parabenizar esta Casa 
Legislativa pela iniciativa. Com certeza a população 
agradece. A grande massa de ações nos Juizados 
Especiais Cíveis, com certeza, sem sombra de 
dúvidas, é no que tange às telefonias, à má 
prestação de serviços. [...] 
Deputado Estadual Paulo Roberto, relator da CPI 
- Tem algum item específico que chama a atenção? 
Rodrigo Borgo Feitosa, defensor público estadual 
- Primeiramente são contas que normalmente vêm 
equivocadas e dificilmente os consumidores 
conseguem lograr êxito em resolver essas questões 
por telefone. Primeiro porque demora muito tempo 
para conseguir de fato falar com a atendente, e 
quando consegue, e quando essa ligação não cai, 
eles também não conseguem explicar exatamente o 
que querem, principalmente considerando os 
assistidos da defensoria pública e não resolvem, só 
judicialmente. E isso vem abarrotando o Judiciário 
com custo altíssimo para o Estado. (fl. 272/273) 
(original sem grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
José Wanderlei Astori, vereador de Guarapari - 
Boa noite a todos. Cumprimento o Senhor 
Deputado Sandro Locutor, o Senhor Deputado 
Paulo Roberto e o vice-prefeito, Senhor Gabriel 
Costa. Sintam-se todos cumprimentados e sejam 
todos bem-vindos a esta Casa de Leis.  
Estava observando as palavras do Deputado quando 
falou de cobrança. Eu mesmo sou vítima disso. 

Tenho uma linha da OI, e em março chegou para 
mim uma conta dos meses de janeiro e fevereiro 
para pagar vinte cinco mil reais. Vinte e cinco mil 
reais! Todas as ligações foram feitas de Belo 
Horizonte e do Rio de Janeiro, mas em janeiro e 
fevereiro eu não saí do Estado. Fiquei os meses de 
janeiro e de fevereiro no Estado e a OI vem me 
cobrando vinte e cinco mil. Tenho uma audiência, 
a primeira audiência será aqui, na quinta-feira. 
Entrei na Justiça, e quinta-feira vai ser a primeira 
audiência. Então, a gente tem de tomar muito 
cuidado e prestar muita atenção. E isso é muito 
importante nessa CPI. (fl. 533) (original sem grifo ou 
destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ronaldo Gomes, vereador de Guarapari-[...] em 
janeiro também chegou a mil e duzentos reais, 
uma conta que a pessoa aqui com certeza não 
conseguiu pagar. E para conseguir retornar esta 
conta para o normal aí, que é um plano de cento e 
oitenta reais, eu levei aproximadamente três 
meses. Quem dera que a gente só fosse mal atendido 
no call center! Essas lojas realmente que nos atendem 
aqui, para venda e para os planos são excelentes, 
levam a gente, convencem a gente de uma hora para 
outra. Mas, na hora de você conseguir retornar a 
conta daquele plano, um plano básico, você 
realmente tem que penalizar. O atendimento ali, 
infelizmente, é péssimo. Vamos dizer hoje na 
situação do meu plano aqui, que é uma das maiores 
que estavam ali. Não vou citar o nome para não fazer 
propaganda e muito menos para estar ridicularizando 
a empresa. Mas, sim, devemos realmente ter 
consciência bastante para que possamos estar 
assinando esse abaixo assinado e estar realmente 
cobrando, e muito dessas empresas. (fl. 537) (original 
sem grifo ou destaque) 
Jorge Ramos, vereador de Guarapari - Para mim, 
é meio estranho, Senhor Deputado Sandro, falar 
sobre Telefonia Móvel, porque coincidência ou não, 
venho acompanhando um processo judicial onde 
fui envolvido de uma citada empresa de telefonia 
móvel. E, já foi executado um processo, a empresa 
teve que me indenizar, já recebi uma parte dessa 
indenização, e, a outra parte, provavelmente, sai 
agora no mês que vem. Não vou citar o nome da 
citada empresa por problemas judiciais. Por quê? Eu 
tinha uma linha móvel há uns oito anos. Como eu, 
particularmente, trabalho com transporte escolar 
e turismo, então, eu tinha oito linhas móveis, para 
eu saber onde os carros estavam ou deixava de... E 
tive alguns problemas com algumas linhas, e o 
pior de tudo que eu acho nisso tudo, que a gente 
liga pra reclamar não sabe com quem, horas. Eu 
fiquei... Eu consegui provar na justiça que eu 
fiquei 2h14min, deitado no sofá, ouvindo 
musiquinha. Não, é sério! Eu fiquei 2h15min 
deitado. Não aguentei ficar sentado deitei no sofá e 
fiquei lá: Aguarda um momento, por favor, que 
iremos atender. Um momento, por favor, que 
iremos... Deu 2h15min, e eu consegui provar isso na 
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justiça. Demorou um ano e meio e eu recebi. E um 
pouquinho mais além: eu tinha oito linhas, oito. 
Algumas das linhas foram bloqueadas por conta 
do vento e foram concedidas essas linhas pra 
outras pessoas. Quando houve a audiência, nobre 
deputados e público presente, que a juíza determinou, 
deu a decisão, um funcionário que estava 
representando a empresa, solicitou que se pudesse ser 
decidido de outra forma, porque as linhas citadas já 
tinham sido concedidas a outros clientes. Quer dizer, 
linhas as quais me pertenciam, de trabalho, porque eu 
trabalho com transporte escolar, que os pais das 
crianças... Não só eu, que aqui tem dois vereadores 
com acento nesta Casa de Leis que trabalham com 
transporte escolar, onde os pais têm que saber: aonde 
o senhor tá? Atrasou? Dessa forma!  (fl. 537) 
(original sem grifo ou destaque) 
 
142. Na mesma diretriz indicam os relatórios 
encaminhados pela Anatel a requerimento desta CPI 
que comprovam que há uma sistemática cobrança 
indevida por parte das operadoras de telefonia em 
desfavor dos consumidores. 
143. Inclui-se nessa lista de transgressões aos 
direitos dos consumidores as alterações unilaterais 
feitas em detrimento dos consumidores que somente 
as descobrem quando notificados da cobrança. 
Referida prática é expressamente considerada abusiva 
pelo Código de Defesa do Consumidor nos seguintes 
termos: 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 
serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] 
VI - executar serviços sem a prévia elaboração de 
orçamento e autorização expressa do consumidor, 
ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores 
entre as partes; (original sem grifo ou destaque) 
144. Importante destacar que se alberga no 
conceito de alteração unilateral de contrato a prática 
de ofertar um serviço ao consumidor e entender como 
aceite a sua não manifestação expressa. 
145. Comprovando o exposto, segue os seguintes 
depoimentos colhidos na instrução do presente 
relatório: 
Deputado Estadual Paulo Roberto, relator da CPI 
- Só mais uma pergunta até para a Senhora. A 
Senhora está nos informando que o trabalho da CPI 
é ouvir, não é? 
Otília Brandão Silva Piumbini, representante 
da OAB/ES - Certo. 
Sr. Relator (Deputado Estadual Paulo Roberto) 
- Então, a Senhora está prestando quase um 
depoimento para nós. É quase não, é um 
depoimento. A Senhora está nos afirmando que 
a Senhora contratou um plano X e na hora de 
executar, esse plano está sendo bem menor que 
esse X. 
Otília Brandão Silva Piumbini, representante da 
OAB/ES - De repente parou a Internet lá em casa. 
Fui saber por que e disseram: a Senhora tem que 
diminuir a sua... 

Deputado Estadual Paulo Roberto, relator da 
CPI- A Senhora foi à empresa. Eles diminuíram o 
valor do plano? Diminuíram a... 
Otília Brandão Silva Piumbini, representante da 
OAB/ES - Até hoje não consegui. 
Deputado Estadual Paulo Roberto, relator da 
CPI- A Senhora continua pagando a mesma coisa 
e tendo uma velocidade de transmissão de dados 
bem menor do que a que a Senhora contratou?  
Otília Brandão Silva Piumbini, representante da 
OAB/ES - E se V. Ex.ª pegar meu celular aqui 
agora, verá que a linha dessa empresa está como 
sem serviço. Estou pagando celular. Pode pegar 
aqui que eu mostro sem serviço. (fls. 540/541) 
(original sem grifo ou destaque) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Capitão Bomfin, Secretário Adjunto de 
Comunicação de Guarapari - Eu não poderia perder 
essa oportunidade de deixar aqui registrado a minha 
indignação ou o meu depoimento. Eu sou um dos que 
também tive problema com a operadora e acho que 
não é antiético dizer o nome dessa operadora. Tenho 
problemas com a Oi, com a Telemar, não é?  
Mês de outubro do ano passado recebi um 
telefonema, oferecendo-me um determinado plano, 
pelo qual eu me interessei. Pedi que a pessoa fosse à 
minha residência, para que eu pudesse assinar o 
contrato. Para minha surpresa, não apareceu 
ninguém. Apareceu a conta, já me colocando como 
assinante do plano Oi Conta Total 2. E aí começou 
meu pesadelo, porque somente depois de ir ao 
Procon é que consegui sair do plano Oi Conta 
Total 2. Mas não parou por aí: em janeiro recebi a 
fatura, cobrando-me 10 (dez) Mega, quando meu 
plano era de 02 (dois) Mega de internet. Fiz a 
contestação, tornei-me inclusive amigo do Daniel, 
que é o atendente virtual. Hoje é meu amigo: Daniel. 
Ou Eduardo. Já somos amigos. Íntimos, inclusive.  
Então, fiz a contestação, e registrei, no mínimo, dez 
contestações, pedindo o cancelamento da cobrança 
referente aos 10 (dez) Mega. Foi concedido, foi 
deferido o meu pedido. No mês seguinte: nova 
cobrança, relativa a 10 (dez) Mega. Voltei a fazer 
nova contestação, eu fiz aproximadamente vinte 
registros de contestação. E para minha surpresa, 
vejam bem: no mês de fevereiro a contestação foi 
deferida; já a do mês de março foi indeferida. 
Aceitaram o mês anterior, e no mês seguinte 
indeferiram. E aí passei, agora, a receber mensagens, 
quase que diariamente, de que o serviço seria 
suspenso. E eu questionei: como suspender meu 
serviço se existe uma contestação em andamento? 
Infelizmente, o meu apelo não foi ouvido, e no dia 
06 de maio suspenderam o serviço: cortaram o 
telefone, deixaram-me sem telefone e sem internet. 
Sendo que eu estava em outro plano, porque foram 
à minha casa, e aí sim, assinei o plano Oi Conta 
Total. Tinha assinado um plano novo, eles não 
poderiam suspender o serviço, uma vez que eu estava 
quite com aquele plano. Mas suspenderam o serviço, 
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e fiquei oito dias. E para não ficar até hoje sem 
internet e sem telefone, fui obrigado a pagar a fatura. 
[...] 
Fica aqui o meu depoimento, a minha indignação. 
Fui obrigado a pagar a fatura para não ficar sem 
internet. Hoje estou na Justiça, acabei de entrar 
ontem, entrei com ação na Justiça e espero que a 
Justiça entenda que eu estou correto. (fls. 544/545) 
(original sem grifo ou destaque) 
146. Contudo, em que pese os esforços dos 
integrantes desta CPI, do Ministério Público, da 
Defensoria e do Procon Estadual, houve uma 
resistência insuperável por parte das operadoras 
de telefonia em incluir no Termo de Compromisso 
uma  cláusula de não alterar unilateralmente os 
contratos e não considerar a inércia do 
consumidor ao receber uma oferta de produto ou 
serviço como aceite. 
147. Ademais, as aludidas operadoras não 
aceitaram acrescentar ao Termo de Compromisso, na 
linha da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal 
de Justiça, o compromisso de não exigir um prazo de 
fidelidade superior a 12 (doze) meses sob pena de 
caracterização de cláusula abusiva. Neste sentido o 
julgamento do REsp 1.097.582 pela Quarta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça: 
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL E DE COMODATO DE 
APARELHOS CELULARES - EXCLUSÃO DE 
MULTA POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 
CARÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 
- ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL DA 
AUTORA PELA CORTE A QUO - 
RECONHECIMENTO, NO ARESTO ESTADUAL, 
DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE 
"FIDELIZAÇÃO", POR CONFIGURAR 
"VENDA CASADA". INSURGÊNCIA DA 
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA. 1. 
Contratação simultânea de prestação de serviços de 
telefonia móvel e de "comodato" de aparelhos 
celulares, com cláusula de "fidelização". Previsão de 
permanência mínima que, em si, não encerra "venda 
casada". 2. Não caracteriza a prática vedada pelo art. 
39, inc. I, do CDC, a previsão de prazo de 
permanência mínima ("fidelização") em contrato de 
telefonia móvel e de "comodato", contanto que, em 
contrapartida, haja a concessão de efetivos 
benefícios ao consumidor (v.g. custo reduzido para 
realização de chamadas, abono em ligações de 
longa distância, baixo custo de envio de "short 
message service - SMS", dentre outras), bem como a 
opção de aquisição de aparelhos celulares da própria 
concessionária, sem vinculação a qualquer prazo de 
carência, ou de outra operadora, ou mesmo de 
empresa especializada na venda de eletro portáteis. 
3. Superado o fundamento jurídico do acórdão 
recorrido, cabe a esta Corte Superior de Justiça 
julgar a causa, aplicando o direito à espécie, nos 
termos do art. 257 do RISTJ e da Súmula n. 

456/STF. 4. Em que pese ser possível a fixação de 
prazo mínimo de permanência, na hipótese dos 
autos, o contrato de "comodato" de estações 
móveis entabulado entre as partes estabeleceu a 
vigência por 24 (vinte e quatro) meses, 
distanciando-se das determinações 
regulamentares da ANATEL (Norma Geral de 
Telecomunicações n. 23/96 e Resolução 477/2007), 
de ordem a tornar tal estipulação, 
inequivocamente, abusiva, haja vista atentar 
contra a liberdade de escolha do consumidor, 
direito básico deste. 5. Recurso especial 
desprovido.8 (original sem grifo ou destaque) 
 
148. Na mesma direção, as empresas não se 
comprometeram a reduzir pela metade a multa 
rescisória ou fornecer outro aparelho nos casos de 
perda ou furto do equipamento. Isto porque se o 
consumidor ficar sem celular em decorrência de caso 
fortuito ou força maior, devidamente comprovado, a 
empresa de telefonia deve fornecer gratuitamente 
outro aparelho pelo restante do período de carência 
ou, alternativamente, reduzir pela metade o valor da 
multa a ser paga pela rescisão do contrato. Neste 
sentido o REsp 1.087.783 de lavratura da Ministra 
Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça: 
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO 
CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. 
DECISÃO FUNDADA EM FATOS LIGADOS À 
CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA. CONEXÃO. 
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA SUA 
DETERMINAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM PRAZO 
MÍNIMO DE VIGÊNCIA. PERDA DO 
APARELHO POR CASO FORTUITO OU 
FORÇA MAIOR. ANATEL. LEGITIMIDADE 
PASSIVA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO 
CONTRATO. CABIMENTO, PARA 
DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE 
OUTRO APARELHO PELA OPERADORA OU, 
ALTERNATIVAMENTE, A RESOLUÇÃO DO 
CONTRATO COM REDUÇÃO, PELA 
METADE, DA MULTA RESCISÓRIA. - Não há 
de se falar em julgamento extra petita quando o 
acórdão decide sobre matéria versada na causa de 
pedir e a condenação se atém aos limites objetivos da 
lide, tampouco quando o Juiz examina o pedido e 
aplica o direito com fundamentos diversos dos 
fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, 
desde que baseados em fatos ligados à causa de pedir. 
Precedentes. - O escopo art. 103 do CPC, além da 
evidente economia processual, é, principalmente, 

8 Superior Tribunal de Justiça - Processo REsp 1097582 / 
MS - RECURSO ESPECIAL 2008/0237143-0 - Relator: 
Ministro MARCO BUZZI - Órgão Julgador: T4 - 
QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 19/03/2013 - 
Data da Publicação/Fonte: DJe 08/04/2013 RSTJ vol. 230 
p. 645. 
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evitar a prolação de decisões contraditórias ou 
conflitantes. Com vistas a dotar o instituto de 
efetividade, evitando a reunião desnecessária - ou até 
mesmo imprópria - de ações, o art. 105 do CPC 
confere certa margem de discricionariedade ao Juiz 
para que avalie a conveniência na adoção do 
procedimento de conexão. - As hipóteses enumeradas 
no art. 46 do CPC são de litisconsórcio facultativo, 
cuja formação, de regra, cabe ao autor da ação. A 
iniciativa do próprio réu é excepcional, por 
intermédio do chamamento ao processo, cujas 
hipóteses de cabimento são apenas aquelas previstas 
no art. 77 do CPC. - Considerando que a relação de 
direito material objeto da ação é, exclusivamente, 
aquela estabelecida por força de um vínculo 
contratual, entre a concessionária e o usuário do 
serviço de telefonia, não pode a ANATEL ser 
litisconsorte, nem facultativo e muito menos 
necessário. A ANATEL, concedente do serviço 
público, não faz parte desse contrato e nem, portanto, 
da relação jurídica dele decorrente. - A ação civil 
pública é instrumento processual apto a propiciar a 
tutela coletiva do consumidor. Como todo 
instrumento, submete-se ao princípio da adequação, a 
significar que deve ter aptidão suficiente para 
operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e 
integral proteção do direito material. Somente assim 
será instrumento adequado e útil. Por isso, na exegese 
do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção “ou” deve ser 
considerada com o sentido de adição (permitindo a 
cumulação dos pedidos) e não o de alternativa 
excludente (o que tornaria a ação civil pública 
instrumento inadequado a seus fins). Precedentes. - A 
perda de aparelho celular (vinculado a contrato 
de prestação de serviço de telefonia móvel pessoal 
com prazo mínimo de vigência), decorrente de 
caso fortuito ou força maior, ocasiona onerosidade 
excessiva para o consumidor, que, além de arcar 
com a perda do aparelho, pagará por um serviço 
que não poderá usufruir. Por outro lado, não há 
como negar que o prazo de carência fixado no 
contrato de prestação de serviços tem origem no 
fato de que a aquisição do aparelho é subsidiada 
pela operadora, de modo que a fidelização do 
cliente visa a garantir um mínimo de retorno do 
investimento feito. Tal circunstância exige a 
compatibilização dos direitos, obrigações e 
interesses das partes contratantes à nova 
realidade surgida após a ocorrência de evento 
inesperado e imprevisível, para o qual nenhuma 
delas contribuiu, dando ensejo à revisão do 
contrato, abrindo-se duas alternativas, a critério 
da operadora: (i) dar em comodato um aparelho 
ao cliente, durante o restante do período de 
carência, a fim de possibilitar a continuidade na 
prestação do serviço e, por conseguinte, a 
manutenção do contrato; ou (ii) aceitar a 
resolução do contrato, mediante redução, pela 
metade, do valor da multa devida, naquele 
momento, pela rescisão. - Embargos de declaração 
manifestados com notório propósito de 

prequestionamento não têm caráter protelatório. 
Súmula 98/STJ. Recurso especial parcialmente 
provido.9 (original sem grifo ou destaque) 
149. Ademais, as operadoras ainda não 
concordaram em se comprometer a não condicionar a 
habilitação de linha no plano básico à apresentação 
de comprovantes de crédito no nome do interessado. 
150. Aludida prática desrespeita o 
consumidor/usuário na medida em que descumpre a 
função social e essencial do serviço. Entendeu o 
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 
984005 que o direito das empresas de atuarem 
livremente no mercado sem a intervenção estatal 
deve ser harmonizado com o direito do consumidor 
de não ser discriminado quanto às condições de 
acesso e fruição do serviço.  
151. Destarte, segundo o Ministro Relator 
Teori Albino Zavascki, ainda quando era ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, o princípio da livre 
iniciativa - ou da intervenção estatal mínima, ou do 
regime privado do serviço - não é absoluto. Pelo 
contrário, como todo princípio, asseverou o Ministro, 
“ele assume, por sua natureza, caráter relativo, uma 
vez que sua aplicação não dispensa, nem pode 
dispensar, um sistema metódico de harmonização 
com outros princípios de mesma hierarquia, 
igualmente previstos na própria Lei 9.472, como o do 
respeito ao usuário e a função social do serviço de 
telefonia (artigo 127)”. Senão, vejamos a ementa do 
referido acordão: 
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E 
CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
TUTELA JURÍDICA DOS CONSUMIDORES. 
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE 
ATIVA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 
PLANO BÁSICO DE SERVIÇO ("CELULAR 
PÓS PAGO"). NEGATIVA DE ACESSO A 
CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE 
INADIMPLÊNCIA PERANTE TERCEIROS. 
DISPONIBILIZAÇÃO APENAS DO PLANO 
ALTERNATIVO ("CELULAR PRÉ-PAGO").  
TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. 1. O 
Ministério Público está legitimado a promover 
judicialmente a defesa de direitos dos consumidores, 
inclusive os individuais homogêneos, quando a lesão 
deles, visualizada em sua dimensão coletiva, pode 
comprometer interesses sociais relevantes. Aplicação 
dos artigos 127 e 129, III, da Constituição da 
República, e 81 e 82, I, do Código de Defesa do 
Consumidor. Precedentes. 2. Ao considerar ilegítimo 
o tratamento discriminatório dado a consumidores de 
telefonia móvel situação de inadimplência perante 
terceiros (cujo acesso seria restrito ao plano "pré-
pago", mas não ao "pós-pago"), o acórdão recorrido 
não negou a competência regulatória conferida à 

9 Superior Tribunal de Justiça - Processo REsp 1087783 / 
RJ - RECURSO ESPECIAL 2008/0192563-0 - Relatora: 
Ministra NANCY ANDRIGHI - Órgão Julgador: T3 - 
TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2009 - 
Data da Publicação/Fonte: DJe 10/12/2009. 
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Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 
pela Lei 9.472/97. Não se pode confundir a 
competência para expedir normas - que o acórdão 
não infirmou -, com a legitimidade da própria norma 
editada no exercício daquela competência - essa sim 
negada pelo acórdão. 3. Não se pode afirmar, 
também, que, ao assim decidir, o acórdão tenha 
violado o princípio da livre iniciativa ou o da 
intervenção estatal mínima ou o do regime 
privado da prestação do serviço, enunciados nos 
artigos 126 a 128 da Lei 9.472/97. Tais princípios, 
de origem constitucional, não têm caráter 
absoluto. Pelo contrário, como todo o princípio, a 
relatividade é da sua natureza, uma vez que sua 
aplicação não dispensa, nem pode dispensar, um 
sistema metódico de harmonização com outros 
princípios da mesma hierarquia, igualmente 
previstos naquela Lei, como o do respeito ao 
usuário e da função social do serviço de telefonia 
(art. 127). Deverão ser também harmonizados 
com os direitos dos usuários, notadamente o "de 
não ser discriminado quanto às condições de 
acesso e fruição do serviço" (artigo 3º, III), bem 
como com o das obrigações das prestadoras, 
nomeadamente as de universalização do serviço, 
assim consideradas "as que objetivam possibilitar 
o acesso de qualquer pessoa ou instituição de 
interesse público a serviço de telecomunicações, 
independentemente de sua localização e condição 
sócio-econômica, bem como as destinadas a 
permitir a utilização das telecomunicações em 
serviços essenciais de interesse público" (artigo 79, 
§ 1º). Registre-se que a Lei, em seu artigo 126, 
enfatiza expressamente que os serviços de 
telecomunicações são ainda submetidos aos 
princípios constitucionais da atividade econômica, 
entre os quais se insere o da defesa do consumidor 
(artigo 170 da Constituição da República). 4. Na 
verdade, a controvérsia a respeito da legitimidade ou 
não do tratamento discriminatório a consumidores em 
situação de inadimplência "perante terceiros" 
assumiu, no caso, um perfil eminentemente 
constitucional, não só por exigir juízo de ponderação 
e de harmonização entre os princípios e valores 
decorrentes da Constituição, mas sobretudo porque 
seu desenlace envolve necessariamente juízo sobre a 
adequada aplicação do princípio constitucional da 
isonomia. 5. Recursos especiais desprovidos.10 
(original sem grifo ou destaque) 
 
152. Ante o exposto, recomenda-se que, na linha 
do que será proposto ao final do presente relatório, a 
Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia 
Legislativa analise a possibilidade de serem 
propostas medidas administrativas ou judiciais 

10 Superior Tribunal de Justiça - Processo REsp 984005 / 
PE - RECURSO ESPECIAL 2007/0219015-0 - Relator: 
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - Órgão Julgador: 
T1 - PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento: 
13/09/2011 - Data da Publicação/Fonte: DJe 26/10/2011. 

visando obrigar as operadoras de telefonia a: a) não 
alterar unilateralmente os contratos; b) não considerar 
a inércia do consumidor ao receber uma oferta de 
produto ou serviço como aceite; c) não exigir prazo 
de fidelidade superior a 12 (doze) meses; d) reduzir 
pela metade a multa rescisória ou fornecer outro 
aparelho nos casos de perda ou furto do equipamento 
e e) não condicionar a habilitação de linha no plano 
básico à apresentação de comprovantes de crédito no 
nome do interessado. 
 
IV - ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS ESTATAIS 
IV.I - Procon Estadual 
153. Durante a oitiva dos representantes do 
Procon Estadual foi verificado que aquela autarquia 
estadual vem atuando de modo condigno com a sua 
finalidade, buscando solucionar da forma mais célere 
e eficaz os problemas e queixas dos consumidores 
capixabas junto às operadoras de telefonia. 
154. O Procon Estadual expôs que as principais 
reclamações feitas pelos usuários do serviço de 
telefonia, pelo menos no que tange as realizadas 
perante aquela autarquia, estão relacionadas a 
cobrança indevida e a má prestação dos serviços de 
atendimento ao consumidor. 
155. Ademais, os ilustres representantes ainda 
esclareceram que ainda falta uma política pública 
mais abrangente para divulgação e conscientização 
dos direitos dos consumidores, pois, apesar deles os 
seus direitos violados, por uma questão cultural ou 
mesmo por falta de conhecimento, o número de 
reclamações que chegam até o Procon Estadual 
representa apenas uma fração mínima do que 
realmente passam os consumidores. 
156. Conforme alertado pela Sra. Anelisa Real de 
Carvalho, Gerente de Atendimento do PROCON 
Estadual: 
“Queria chamar atenção também para o fato de que 
quando o consumidor busca o Procon, já está 
extremamente insatisfeito com a empresa. Ele tentou 
na loja, tentou no SAC da empresa e busca o Procon 
como um apoio”. (fl. 060) 
157. Ao final, a Sra. Anelisa Real de Carvalho 
ainda aponta a total inversão de papéis a qual está 
sendo submetido o Procon Estadual: 
Infelizmente o Procon está funcionando com um 
SAC das empresas de telefonia. Na maioria das 
empresas, o que a gente esbarra é que essas empresas, 
além do SAC não funcionar adequadamente, o 
canal de atendimento do Procon, que a gente 
chama de Procon Fone, diretamente com a 
empresa; na maioria das vezes é deficitário ou a 
empresa pede um prazo maior para resolver essa 
demanda. Aí, a gente tem que abrir um 
procedimento e o mais célere dos procedimentos no 
Procon é de dez a quinze dias. 
Esse consumidor já tentou na loja, já tentou no 
SAC, aí eu chego e viro para ele e falo: o senhor 
vai ter que aguardar, infelizmente, mais dez dias 
para ter o seu problema solucionado; problema 
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simples como cancelamento da linha telefônica, 
desbloqueio da linha, uma cobrança indevida que 
está clara. O consumidor pagou a conta e está 
sendo cobrado em duplicidade. Então, essas coisas 
simples que poderiam resolver no SAC, que é o 
sonho do Procon de todos os consumidores, ou então 
resolver num canal de atendimento do Procon Fone. 
(fl. 060) (original sem grifo ou destaque) 
 
158. Dentre as principais iniciativas realizadas 
pelo Procon Estadual, destaca-se a ferramenta Procon 
Fone idealizada com a empresa Vivo. Por meio desse 
canal direto da operadora, o Procon Estadual 
consegue um nível razoável de solução das queixas 
apresentadas sendo em muitos casos desnecessária a 
abertura de custosos processos administrativos. 
159. Outra iniciativa que merece destaque é a 
realizada junto ao Poder Judiciário que estabeleceu 
que os acordos celebrados perante aquela autarquia 
estadual serão homologados judicialmente e valerão 
como título executivo judicial, o que certamente dará 
maior legitimidade e agilidade ao atendido aos 
consumidores capixabas. 
160. No que se refere às multas administrativas 
aplicadas, o Procon Estadual esclareceu que apesar 
da sua reiterada imposição, a grande maioria não é 
paga pelas empresas de telefonia que utilizam de seu 
corpo jurídico para propor ações anulatórias com o 
objetivo de procrastinar o máximo possível o seu 
pagamento. 
 
IV.II - Poder Executivo Estadual 
161. Além de atuar por meio de seus órgãos de 
fiscalização e repressão, em especial o Procon 
Estadual e a Delegacia de Defesa do Consumidor, o 
Poder Executivo Estadual tem contribuído para a 
democratização e a universalização do acesso ao 
serviço de telefonia móvel no Estado. 
162. Neste tocante louva-se o Programa 
“Comunicação no Campo” que busca mediante a 
outorga de crédito de ICMS incentivar a 
interiorização do serviço de telefonia móvel e internet 
3G em especial em comunidades que não são 
economicamente atrativas sob o ponto de vista da 
ótica econômica. 
163. Como se sabe o acesso à telefonia móvel e 
internet 3G garante não apenas aos usuários a 
possibilidade de se comunicar, mas também 
representa uma nota na concretização da cidadania 
plena ao permitir que aquela população tenha acesso 
as informações indispensáveis para o 
desenvolvimento regional, inclusive possibilitando 
que o produtor rural saiba em tempo real, por 
exemplo, o preço da mercadoria que cultiva ou se as 
estradas rurais estão em plena condição de rodagem. 
164. Por essa razão que se roga às empresas de 
telefonia que ainda não se sensibilizaram com a 
necessidade de interiorização do serviço de telefonia 
no Estado do Espírito Santo que intensifiquem as 
instalações dessas antenas de transmissão, ampliando 

o número de comunidades já atendidas pelo 
Programa “Comunicação no Campo”. 
 

IV.III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) 
165. De início é indispensável que esta Comissão 
Parlamentar de Inquérito esclareça aos demais pares e 
a quem interessar todos os contornos que envolvem a 
atuação da Anatel no que tange ao seu dever 
institucional sendo necessário que primeiro seja feito 
um apanhado de sua história desde a sua criação até 
os dias atuais. 
166. Logo nos primeiros anos da reestruturação 
econômica ocorrida no Brasil após a implantação do 
Plano Real em 1994 ficou evidente a falência dos 
serviços públicos ofertados pelo Estado. Adquirir 
uma simples linha telefônica era extremante caro, a 
distribuição de energia elétrica era irregular, mal 
havia regulamentação dos planos de saúde e as 
empresas estatais estavam na beira da falência. 
Percebeu-se que era preciso naquela ocasião diminuir 
o tamanho do Estado em certos setores a fim de que 
iniciativa privada modernizasse determinados 
campos da economia. 
167. Dentro desse panorama socioeconômico foi 
promulgada a Emenda Constitucional nº 08/1995, 
norma constitucional responsável pela eliminação do 
monopólio na exploração dos serviços públicos a 
empresas sob o controle acionário estatal, permitindo 
a privatização e introduzindo naqueles setores o 
regime de competência. Assim, o Estado brasileiro 
passou da função de provedor para a de regulador dos 
serviços. 
168. Com efeito, com a edição da Lei nº 
9.472/1997 foi criada a Agência Nacional de 
Telecomunicações - Anatel, a primeira agência 
reguladora a ser instalada no Brasil. 
169. Nos termos do art. 19 da referida Lei nº 
9.472/1997 compete a Anatel: 
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: 
I - implementar, em sua esfera de atribuições, a 
política nacional de telecomunicações; 
II - representar o Brasil nos organismos 
internacionais de telecomunicações, sob a 
coordenação do Poder Executivo; 
III - elaborar e propor ao Presidente da República, 
por intermédio do Ministro de Estado das 
Comunicações, a adoção das medidas a que se 
referem os incisos I a IV do artigo anterior, 
submetendo previamente a consulta pública as 
relativas aos incisos I a III; 
IV - expedir normas quanto à outorga, prestação e 
fruição dos serviços de telecomunicações no regime 
público; 
V - editar atos de outorga e extinção de direito de 
exploração do serviço no regime público; 
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VI - celebrar e gerenciar contratos de concessão e 
fiscalizar a prestação do serviço no regime público, 
aplicando sanções e realizando intervenções; 
VII - controlar, acompanhar e proceder à revisão de 
tarifas dos serviços prestados no regime público, 
podendo fixá-las nas condições previstas nesta Lei, 
bem como homologar reajustes; 
VIII - administrar o espectro de radiofrequências e o 
uso de órbitas, expedindo as respectivas normas; 
IX - editar atos de outorga e extinção do direito de 
uso de radiofreqüência e de órbita, fiscalizando e 
aplicando sanções; 
X - expedir normas sobre prestação de serviços de 
telecomunicações no regime privado; 
XI - expedir e extinguir autorização para prestação de 
serviço no regime privado, fiscalizando e aplicando 
sanções; 
XII - expedir normas e padrões a serem cumpridos 
pelas prestadoras de serviços de telecomunicações 
quanto aos equipamentos que utilizarem; 
XIII - expedir ou reconhecer a certificação de 
produtos, observados os padrões e normas por ela 
estabelecidos; 
XIV - expedir normas e padrões que assegurem a 
compatibilidade, a operação integrada e a 
interconexão entre as redes, abrangendo inclusive os 
equipamentos terminais; 
XV - realizar busca e apreensão de bens no âmbito de 
sua competência; 
XVI - deliberar na esfera administrativa quanto à 
interpretação da legislação de telecomunicações e 
sobre os casos omissos; 
XVII - compor administrativamente conflitos de 
interesses entre prestadoras de serviço de 
telecomunicações; 
XVIII - reprimir infrações dos direitos dos usuários; 
XIX - exercer, relativamente às telecomunicações, as 
competências legais em matéria de controle, 
prevenção e repressão das infrações da ordem 
econômica, ressalvadas as pertencentes ao Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - CADE; 
XX - propor ao Presidente da República, por 
intermédio do Ministério das Comunicações, a 
declaração de utilidade pública, para fins de 
desapropriação ou instituição de servidão 
administrativa, dos bens necessários à implantação 
ou manutenção de serviço no regime público; 
XXI - arrecadar e aplicar suas receitas; 
XXII - resolver quanto à celebração, alteração ou 
extinção de seus contratos, bem como quanto à 
nomeação, exoneração e demissão de servidores, 
realizando os procedimentos necessários, na forma 
em que dispuser o regulamento; 
XXIII - contratar pessoal por prazo determinado, 
de acordo com o disposto na Lei nº 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993; 
XXIV - adquirir, administrar e alienar seus bens; 
XXV - decidir em último grau sobre as matérias de 
sua alçada, sempre admitido recurso ao Conselho 
Diretor; 

XXVI - formular ao Ministério das Comunicações 
proposta de orçamento; 
XXVII - aprovar o seu regimento interno; 
XXVIII - elaborar relatório anual de suas atividades, 
nele destacando o cumprimento da política do setor 
definida nos termos do artigo anterior; 
XXIX - enviar o relatório anual de suas atividades ao 
Ministério das Comunicações e, por intermédio da 
Presidência da República, ao Congresso Nacional; 
XXX - rever, periodicamente, os planos enumerados 
nos incisos II e III do artigo anterior, submetendo-os, 
por intermédio do Ministro de Estado das 
Comunicações, ao Presidente da República, para 
aprovação; 
XXXI - promover interação com administrações de 
telecomunicações dos países do Mercado Comum do 
Sul - MERCOSUL, com vistas à consecução de 
objetivos de interesse comum. 
170. Do exposto conclui-se que à Anatel é 
concedida a missão institucional de regulamentar, 
outorgar e fiscalizar o setor de telecomunicações, 
promovendo o seu desenvolvimento por todo o país 
de modo a dotá-lo de uma moderna e eficiente 
infraestrutura de telecomunicações, capaz de oferecer 
à sociedade serviços adequados, diversificados e a 
preços justos em todo o território nacional. 
171. No tocante à forma de exploração adotada, 
optou-se pela autorização sob o regime da livre 
concorrência, aonde seria garantido aos exploradores 
do serviço a ampla e justa competição, conforme 
determina o art. 6º c/c art. 131, ambos da Lei Federal 
nº 9.472/1997 que assim preveem: 
Art. 6° Os serviços de telecomunicações serão 
organizados com base no princípio da livre, ampla e 
justa competição entre todas as prestadoras, devendo 
o Poder Público atuar para propiciá-la, bem como 
para corrigir os efeitos da competição imperfeita e 
reprimir as infrações da ordem econômica. 
Art. 131. A exploração de serviço no regime privado 
dependerá de prévia autorização da Agência, que 
acarretará direito de uso das radiofrequências 
necessárias. 
§ 1° Autorização de serviço de telecomunicações é o 
ato administrativo vinculado que faculta a 
exploração, no regime privado, de modalidade de 
serviço de telecomunicações, quando preenchidas as 
condições objetivas e subjetivas necessárias. 
172. Ademais, incumbe alertar que vige na 
exploração do serviço de telefonia o sistema da livre 
tarifa cabendo ao mercado regular o seu valor. Deste 
modo, diferentemente do que ocorre no setor de 
distribuição de energia elétrica, por exemplo, em 
que a fixação da tarifa passa pelo controle rígido da 
Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, no 
caso das operadoras de telefonia não há esse tipo 
de controle. 
173. Resultado direto dessa política e da falta de 
fiscalização pela Anatel é fato de que os brasileiros 
pagam, frise-se, a segunda tarifa mais cara do mundo, 
sendo a contraprestação do serviço pífia. 
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174. Em que pese o inegável avanço que o Brasil 
teve a partir da privatização do setor com um 
aumento exponencial da oferta de serviços e 
democratização do seu acesso, é igualmente 
incontestável a inércia da Anatel frente os abusos 
perpetrados pelas empresas de telefonia no que tange 
a violação aos direitos dos consumidores/usuários. 
175. Inúmeras são as denúncias noticiadas pela 
mídia envolvendo a benevolência da Anatel junto às 
operadores de telefonia. Casos que envolvem desde o 
oferecimento de propina até a mudança de dados de 
relatórios com vista a escamotear as reais falhas das 
empresas. 
176. Aliás, foi justamente diante dessas denúncias, 
dessa inércia e em razão dos danos causados aos 
consumidores que surgiu o movimento nacional das 
Assembleias Legislativas Estaduais que criaram 
dentro de suas respectivas competências, Comissões 
Parlamentares de Inquérito a fim de que fossem 
apurados os danos causados aos consumidores. 
177. Isto posto, apesar de deter mecanismos 
rígidos de controle que variam desde a mera 
advertência, suspensão de vendas de novas linhas ou 
até a caducidade da autorização, esta última significa 
a perda do direito de explorar o serviço, a Anatel 
quando muito se limita a aplicar multas que a 
despeito de serem em alguns casos milionárias, 
representam muito pouco perante o faturamento 
dessas empresas. 
178. Apenas a título ilustrativo, em 1997, ano de 
criação da Anatel, o Brasil possuía 800.000 
(oitocentas mil) linhas de telefonia móvel sendo que 
atualmente esse número supera os 265.000.000 
(duzentos e sessenta e cinco milhões). Em idêntica 
toada, em 2000 o país tinha 200.000 (duzentos mil) 
linhas de telefonia fixa e nos dias atuais esse número 
chega perto de 20.000.000 (vinte milhões). No que se 
refere a banda larga, última fronteira do mercado, de 
2008 a 2012 houve um salto de 4.000.000 (quatro) 
milhões de usuários para 52.000.000 (cinquenta e 
dois milhões). 
179. Na contramão desse aumento foi apurado que 
nesse mesmo período o setor elevou em apenas 63% 
(sessenta e três por cento) os seus investimentos 
sendo que no mesmo período houve um crescimento 
de 237% (duzentos e trinta e sete por cento) no 
faturamento global das empresas, o que em números 
absolutos representa um total aproximado de R$ 
219.000.000.000 (duzentos e dezenove bilhões de 
reais). 
180. A disparidade entre o aumento de 
consumidores e baixo investimento do setor resulta 
na ineficiência da prestação do serviço e em danos 
aos consumidores o que ao fim e acaba por 
desembocar nos milhares de processos ajuizados no 
já exacerbado Poder Judiciário e nos ainda 
deficitários Procon’s. 
181. Justamente diante desse panorama é que se 
espera que a Anatel passe a atuar de forma mais 
incisiva, combatendo os abusos realizados pelas 

operadoras de telefonia, as punindo na mesma 
proporção como ocorre, por exemplo, com os planos 
de saúde sob a fiscalização da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS. 
182. Incumbe destacar que quase que 
mensalmente a ANS suspende a venda de planos de 
saúde que não atingem as metas de atendimento e/ou 
apresentam altos números de reclamações junto 
àquela agência federal não obstante ainda impor 
multas pesadas sobre os infratores. 
183. Ilustrando o dito acima, e num caminho 
diametralmente oposto, o representante da Anatel 
assim respondeu quando perguntado sobre o controle 
acerca da tecnologia empregada no Brasil e nível de 
atualização dos equipamentos das operadoras de 
telefonia: 
Deputado Estadual Sandro Locutor, presidente da 
CPI - Nos últimos vinte anos, a informação que 
temos é que houve uma evolução tecnológica muito 
grande e a legislação não se atualizou. Isso a torna, 
de fato muito defasada. Isso é fato? Há uma 
legislação que fiscaliza? Vocês, da Anatel, entendem 
que há uma defasagem nas normatizações, na 
legislação? Isso dificulta o trabalho de vocês? 
Maxwel de Souza Freitas, representante da Anatel 
- Então, em relação à atualização tecnológica, acho 
que isso é fato no mundo inteiro. A tecnologia 
sempre vai evoluir muito mais rápido que a 
regulamentação. Todo órgão regulador do mundo 
inteiro estará correndo atrás da tecnologia porque o 
setor privado é muito mais dinâmico, ou seja, ele 
vai inovando e o órgão regulador não tem tempo, 
nem atribuição para ficar vendo o que as 
empresas estão fazendo para antecipar. 
A Anatel não interfere, diretamente, na tecnologia 
utilizada pelas operadoras. (fl. 178) (original sem 
grifo ou destaque) 
184. É no mínimo preocupante que a agência 
reguladora afirme categoricamente que “não tem 
tempo, nem atribuição para ficar vendo o que as 
empresas estão fazendo para antecipar” (fl. 178). 
Ora, a impressão que fica é de um verdadeiro 
descalabro no setor uma vez que, segundo as palavras 
do representante local da própria Anatel, são as 
próprias operadoras que ditam as regras e 
estabelecem qual seria o seu ideal de prestação de um 
serviço adequado. 
185. Mas não para por aqui. Mais adiante o 
representante da Anatel esclareceu para esta 
Comissão o seguinte: 
Deputado Sandro Locutor, presidente da CPI - 
Quem regula isso, em nível de Brasil, de governo? 
Maxwel de Souza Freitas, representante da Anatel 
- Então, a regulação direta da tecnologia, ela não 
tem. Assim, se uma operadora quiser usar uma 
tecnologia diferente, ela pode usar, só tem que 
respeitar o direito do usuário. Ela não pode chegar e 
mudar a tecnologia, e lançar o ônus para o 
usuário. Mas como a gente está em um mercado 
competitivo, não é? É uma empresa chegar e 
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mudar a tecnologia, ela pode ver que é uma perda 
competitiva para ela. Então, acho que ela não vai 
querer mudar. (fl. 178) (original sem grifo ou 
destaque) 
186. O que se extrai dos depoimentos prestados é 
que se faz premente a necessidade de adoção de um 
novo marco regulatório para telefonia no Brasil e que 
a Anatel passe a exercer o seu papel fiscalizatório e 
puna as empresas que continuarem a violar os 
direitos dos consumidores/usuários. 
187. No que tange as pouquíssimas ações 
punitivas realizadas pela Anatel, o seu próprio 
representante foi categórico ao reconhecer que: 
Deputado Estadual Sandro Locutor, presidente da 
CPI - [...] Têm informações, inclusive na própria 
Veja da semana passada que alguns números são 
mascarados, os números de rejeição da qualidade do 
serviço. Está na Revista Veja da última semana que 
os números são mascarados, principalmente os 
números de rejeição. Por que isso? A Anatel aplica 
multa, não recolhe as multas. Aqui diz que algumas 
são até perdoadas. Como assim? O serviço é de 
péssima qualidade e a Anatel tem o poder de perdoar 
essas multas? Queria entender um pouquinho isso. 
Maxwel de Souza Freitas, representante da Anatel 
- Sobre esse assunto eu só posso falar, em linhas 
gerais, que a Anatel já percebeu essa ineficácia da 
multa. 
A Anatel tem um relatório de multas aplicadas e 
já percebeu que a aplicação da multa não gera o 
efeito desejado que é a melhoria da qualidade. Há 
alguns anos a Anatel vem mudando o seu 
procedimento. Ela alterou os regulamentos de 
qualidade, colocou mais indicadores, tem mudado 
o procedimento e tem mudado a sua forma de 
atuação. Já num processo que já está alguns anos, 
foi essa reestruturação da agência. Hoje, a agência 
tem uma superintendência para cuidar só de 
controle de obrigações. [...] (fl. 182) (original sem 
grifo ou destaque) 
188. No que se refere às raríssimas suspensões 
determinadas pela Anatel, assim caracterizou o seu 
representante: 
Deputado Estadual Sandro Locutor, presidente 
da CPI - Mas essa suspensão foi um prazo muito 
irrisório, foram alguns dias, não é? 
Maxwel de Souza Freitas, representante da 
Anatel - É porque... é assim. A suspensão 
acredito que foi aquele choque, ou seja, para 
marcar uma transição, ou seja, as operadoras 
apresentaram seus planos de metas e a partir 
daí que foi retomada a comercialização. (fl. 182) 
(original sem grifo ou destaque) 
189. Com a devida vênia, enquanto a Anatel 
caracteriza as gravíssimas violações aos direitos 
dos consumidores e a aplicação de uma suspensão 
de pouquíssimos dias de “choque para marcar 
uma transição”, entendemos que às operadoras 
deveriam ser aplicados os rigores da lei.  

190. Isto porque quem sofre lá na ponta dessa 
relação quase paternal entre agência reguladora e as 
operadoras de telefonia são os consumidores que são 
obrigados a pagar tarifas altíssimas, recebem um 
serviço de péssima qualidade e ainda são tratados 
com total descaso quando cobram seus direitos de 
consumidor. 
191. Com efeito, diante de todos os fatos acima 
narrados e das provas colacionadas no decorrer da 
instrução do presente relatório, não há dúvida de que 
se faz premente a necessidade de adoção de um novo 
marco regulatório para telefonia no Brasil, conforme 
será proposto ao final deste relatório, e que a Anatel 
passe a exercer efetivamente o seu papel, fiscalizando 
e punindo as operadoras que continuarem a violar os 
direitos dos consumidores/usuários. 
 
IV.IV - Defensoria Pública Estadual 
192. A Defensoria Pública Estadual, órgão 
autônomo de assessoramento e defesa da população 
economicamente hipossuficiente no Brasil, possui 
previsão normativa no art. 134 da Constituição da 
República que assim dispõe: 
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. 
193. Assim sendo, a missão institucional da 
Defensoria Pública é acolher e orientar juridicamente 
o hipossuficiente econômico, aquele que na maioria 
das vezes mais sofre com os abusos realizados pelos 
detentores de poder e que não têm a real dimensão e 
conhecimento de seus direitos básicos. 
194. Observando as ações feitas pela Defensoria 
Pública Estadual no que tange a matéria, verificou-se 
que a Defensoria vem exercendo um papel 
fundamental na defesa dos consumidores capixabas 
seja por meio de ações individuais seja através do 
manejo de ações coletivas. 
195. No plano individual foi constatado que, 
apesar da deficiência orçamentária e da falta de 
pessoal, há um acompanhamento na seara 
administrativa e os atendidos recebem orientação 
jurídica para que possam buscar seus direitos 
inclusive junto ao Poder Judiciário se assim for 
necessário. 
196. No campo das ações coletivas, conforme 
informado pelo defensor público que depôs perante 
esta Comissão, foram propostas algumas ações civis 
públicas em face das operadoras de telefonia se 
destacando a proposta na Comarca de Santa Teresa 
na qual se pleiteou a efetiva e ampla cobertura do 
sinal de telefonia móvel. 
197. Ademais, dentre as iniciativas apresentadas 
pela Defensoria Pública Estadual destaca-se o 
convênio celebrado junto ao Procon Estadual. Por 
meio do referido convênio o Procon Estadual se 
compromete a fornecer os dados relativos as 
reclamações mais frequentes feitas perante aquela 
autarquia e a Defensoria Pública por sua vez se 
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obriga a solucionar as reclamações propostas 
primeiro na seara administrativa e, caso seja 
necessário, por meio de ações judiciais individuais e 
coletivas.  
198. Percebe-se do exposto que a Defensoria 
Pública Estadual vem exercendo um papel 
fundamental para a concretização dos direitos dos 
consumidores espírito-santenses, atuando de modo 
firme em face de todos os abusos realizados pelas 
empresas de telefonia. 
 
IV.V - Delegacia de Defesa do Consumidor 
199. A Delegacia de Defesa do Consumidor 
encontra previsão normativa no disposto no art. 8º, 
IV, ‘d’, ‘d.14’ da Lei Complementar Estadual nº 
04/1990 que assim prevê: 
Art. 8º - A estrutura organizacional básica da Polícia 
Civil do Estado do Espírito Santo é a seguinte: [...] 
IV - a Nível de Execução: [...] 
d) Superintendência de Polícia Especializada, 
composta de:  
[...] 
d.14) Delegacia de Defesa do Consumidor; 
(original sem grifo ou destaque) 
200. Não obstante a sua importância na defesa dos 
direitos dos consumidores, no que tange a apuração 
dos crimes previstos no CDC, apurou-se que ainda 
falta ao Estado do Espírito Santo estruturá-la com os 
equipamentos e quantitativo de servidores 
necessários para o pleno desenvolvimento dos 
trabalhos. 
201. Ademais, em um depoimento esclarecedor o 
delegado titular da Delegacia de Defesa do 
Consumidor Wanderson Prezotti apontou que o 
consumidor em geral desconhece que parte das 
infrações cometidas em seu desfavor constitui crime 
o que faz com que em inúmeros casos os delitos 
penais não sejam apurados por falta de uma 
representação criminal: 
Wanderson Prezotti, delegado de polícia titular 
pela Delegacia de Defesa do Consumidor - Na 
Delegacia de Defesa do Consumidor, temos poucas 
demandas infelizmente, apesar do volume de 
reclamações ser grande. Temos um Centro Integrado 
de Defesa do Consumidor, Procon, Delegacia de 
Defesa do Consumidor, Ministério Público, Sindec. 
O Procon tem um número excessivo de reclamações. 
E vislumbro a situação de que o consumidor está 
mais preocupado em estar ressarcido de um prejuízo 
pequeno do que efetivamente exercer um direito seu, 
que é se valer das telecomunicações, da comunicação 
com qualquer um em qualquer local desse País. [...] 
Estava ouvindo a leitura das atas anteriores, e acho 
que foi o Defensor Público informando que a 
publicidade das operadoras é de cobertura em todo o 
Estado, não é? Infelizmente isso não acontece hoje, 
e é uma forma até de alertar as operadoras e os 
consumidores que isso constitui infração penal, é 
publicidade enganosa. Pode ser tipificada em dois 
artigos, dependendo da situação onde o consumidor 

se enquadrar: se ele efetivamente for levado a 
consumir esse produto por causa dessa informação 
equivocada ou omissão de informação, a operadora 
vai responder a um tipo de delito; se ele 
simplesmente for um pouco disperso, vai responder 
por outro tipo de delito. Mas isso não chega à 
Delegacia, Senhor Deputado. Isso não chega à 
Delegacia, porque vão direto ao Procon. Se não, ao 
Juizado. E é o que nosso Defensor estava 
informando, não é? Abarrota o Judiciário, devido a 
uma prestação de serviço de má qualidade. [...] (fl. 
295) (original sem grifo ou destaque) 
202. Especificamente sobre a estrutura da 
Delegacia de Defesa do Consumidor, apontou que: 
Wanderson Prezotti, delegado de polícia titular 
pela Delegacia de Defesa do Consumidor - As 
demandas do Centro Integrado são geradas pelos 
consumidores. Acredito que a estrutura da 
Delegacia precisa melhorar um pouco para poder 
atender melhor a essa demanda do Sindec. Dentro 
do possível, estamos atendendo a todas essas 
demandas. (fl. 297) (original sem grifo ou destaque) 
203. Acerca da falta de conhecimento dos 
consumidores sobre a natureza criminal das 
infrações, assim se pronunciou o ilustre delegado: 
Wanderson Prezotti, delegado de polícia titular 
pela Delegacia de Defesa do Consumidor - Olha, a 
percepção que eu tenho... Eu estou há um ano e meio 
à frente da delegacia. Surpreendeu-me, 
inicialmente, o volume de trabalho, porque a 
delegacia é bastante demandada, mas eu concordo 
que ela é pouco demandada frente às lesões que os 
consumidores vêm sofrendo na sociedade. Isso aí é 
uma realidade.  
O que acontece muitas vezes é que o consumidor que 
chega à delegacia, ele não tem plena ciência dos 
direitos dele. É aquela confusão que eu estava 
mencionando há pouco, aquela linha divisória entre o 
que é parte criminal, o que é parte administrativa e o 
que é parte cível. Não raras vezes o consumidor 
chega à delegacia falando assim: Olha, quero meu 
dinheiro de volta. Tenho que informar que o dinheiro 
de volta a delegacia não vai trazer, que só quem vai 
trazer esse dinheiro de volta ou é o Judiciário ou é o 
Procon, com uma forma de acordo. Dentro da 
delegacia só se apura a parte criminal, que realmente 
é...  
Muitas vezes eles buscam um acordo dentro da 
delegacia, uma composição entre as partes, e eles 
acabam desistindo de prosseguir com as demandas. 
Não raras vezes isso acontece. Eu tenho bancas de 
advogados de algumas operadoras que frequentam a 
delegacia semanalmente para saber se possui alguma 
demanda lá dentro, em uma tentativa de fazer a 
composição entre o consumidor e evitar que essa 
demanda chegue até o Judiciário na forma de alguma 
denúncia crime contra a operadora.  
É um apagar de incêndio. É aquilo que eu estava 
falando agora há pouco. Se todos os consumidores 
tivessem a plena ciência de que ele não consegue 
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falar, que ele não consegue acessar a internet, não 
é por causa do aparelho dele, que é por causa de 
uma má prestação de serviço, que a operadora 
que ele escolheu não está fornecendo a ele, a 
delegacia iria trabalhar só fiscalizando e 
apurando infrações contra as telecomunicações, as 
telefonias, porque é muito grande o volume no 
Procon. Esse volume ainda não desceu para a 
delegacia, repito.  
Então, o que tem lá são algumas coisas pontuais para 
a apuração de uma cobrança indevida, cobrança 
abusiva, alguma coisa nesse sentido. (fls. 298/299) 
(original sem grifo ou destaque) 
204. Conclui-se, portanto, que ainda é preciso 
intensificar a apuração no campo criminal das 
infrações cometidas pelas empresas que violam os 
direitos do consumidor, sendo indispensável que o 
Estado do Espírito Santo estruture de forma mais 
adequada a Delegacia de Defesa do Consumidor 
fornecendo aos delegados de polícia e aos demais 
servidores os equipamentos e efetivo necessário para 
o pleno desenvolvimento dos seus trabalhos. 
205. Por fim, deve ser ressaltada a atuação da 
Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, em 
especial a Delegacia de Defesa do Consumidor, na 
concretização da defesa do consumidor, a qual, 
apesar da parca estrutura existente, realiza um 
trabalho digno de nota que merece ser elogiado por 
esta Comissão Parlamentar de Inquérito. 
 
IV. VI - Ministério Público Estadual e Ministério 
Público Federal 
206. A Constituição da República de 1988 prevê 
em seu art. 129, III que, dentre outras funções 
institucionais, compete ao Ministério Público 
promover o inquérito civil e a ação civil pública na 
defesa dos interesses difusos e coletivos dos 
consumidores: 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério 
Público: [...] 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos; 
(original sem grifo) 
207. Adiantando o tema que será tratado no 
capítulo seguinte, mas que se revela como de 
necessário esclarecimento, cabe destacar que se 
encontra abarcado no conceito de direitos coletivos 
os direitos individuais homogêneos por 
representarem, estes últimos, subespécie do 
primeiro. Neste sentido a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal: 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
LEGITIMIDADE - MINISTÉRIO PÚBLICO - 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTERESSES 
DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS. O Tribunal, no Recurso 
Extraordinário nº 163.231/SP, concluiu pela 
legitimidade do Ministério Público para o 

ajuizamento de ação civil pública, com vistas à 
defesa dos interesses de uma coletividade, mesmo 
no caso de interesses homogêneos de origem 
comum, por serem subespécies de interesses 
coletivos.11 (original sem grifo ou destaque) 
208. Assim sendo, apesar de possuir a 
incumbência acima referida o próprio texto 
constitucional limita a atuação do Ministério Público, 
determinando que a sua intervenção somente deva 
ocorrer quando estiverem em jogo os interesses 
difusos e coletivos nada podendo fazer nos casos em 
que o cotejo se restringe a questões de índole 
individual. 
209. Desse modo, extremamente oportuna a 
manifestação da Promotora de Justiça Sandra 
Lengruber da Silva em seu depoimento prestado a 
Comissão Parlamentar de Inquérito: 
Sandra Lengruber da Silva, promotora de justiça 
- Primeiramente, queria só fazer uma distinção da 
denúncia que chega para o Ministério Público e ao 
mesmo tempo do que chega para os Procon’s e para a 
Defensoria Pública, porque o Ministério Público, 
na esfera do direito do consumidor, só tem 
atribuição para investigar e atuar naquilo que diz 
respeito a lesões coletivas que denominamos metas 
individuais. Então, esses problemas de cobrança 
indevida, casos pontuais de reclamação do 
consumidor não são atendidos pelo Ministério 
Público, para a gente ter uma ideia do que podemos 
trazer aqui. (fl. 541) (original sem grifo ou destaque) 
210. Não obstante o impedimento constitucional 
acima destacado, o Ministério Público Estadual vem 
atuando de forma integrada e intensa junto aos 
demais órgãos de defesa do consumidor com vista a 
garantir a proteção aos direitos dos consumidores em 
relação aos abusos eventualmente perpetrados pelas 
operadoras de telefonia, conforme exposto pela 
Promotora de Justiça Sandra Lengruber da Silva: 
Sandra Lengruber da Silva, Promotora de Justiça 
- Ao mesmo tempo, existe o trabalho em conjunto 
com os Procon’s municipais e com o Procon estadual, 
com a Delegacia do Consumidor, que soube que 
também já esteve presente em outra oportunidade. 
Com a Defensoria a gente tem o Condecom, que é o 
conselho estadual. Então a gente tem a oportunidade 
de discutir esses temas. Ao mesmo tempo, a gente 
tem o conhecimento do que é recebido pelos demais 
órgãos no que tange a essa matéria, trazendo o 
destaque que nossa atribuição diz respeito às questões 
de cunho coletivo.(fl. 541) (original sem grifo ou 
destaque) 
211. No que tange a falta de transparência dos 
dados fornecidos pela Anatel ao Ministério Público 
Estadual e a inércia daquela agência reguladora, a 

11 Supremo Tribunal Federal - AI 559141 AgR / PE - 
PERNAMBUCO - AG.REG. NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - Relator:  Min. MARCO AURÉLIO - 
Julgamento: 21/06/2011 - Órgão Julgador:  Primeira 
Turma - Publicação: DJe-155 DIVULG 12-08-2011 
PUBLIC 15-08-2011 EMENT VOL-02565-01 PP-00147. 
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Promotora de Justiça Sandra Lengruber da Silva foi 
enfática ao apontar que: 
Sandra Lengruber da Silva, promotora de justiça 
- A gente tem algumas investigações no âmbito do 
Ministério Público. Já foi solicitada cópia de um 
relatório de inquérito civil que a gente tem. Pelo que 
estou me recordando, foi pela Comissão de Defesa do 
Consumidor, mas a gente tem documentos que a 
gente pode trazer para a CPI posteriormente. Tem 
uma questão para a gente que incomoda e vem sendo 
discutida com a Anatel. Também já tivemos a 
oportunidade de discutir com operadoras que é o 
parâmetro, o critério utilizado para a Anatel, para 
concluir se a prestação do serviço é regular ou 
irregular. [...] 
Nós, do Ministério Público, temos a mesma sensação. 
Exatamente em razão dessa dificuldade de 
compreensão desses dados, até dos relatórios que 
nos chegam, a alternativa que nós encontramos é 
de realizar reuniões com os técnicos da Anatel 
para que a gente possa fazer as perguntas no 
nosso linguajar e para que eles consigam 
responder, vamos dizer assim, traduzir aquela 
informação. É o caminho que eu tenho encontrado. 
Mas que realmente é muito difícil isso chegar à 
compreensão daquele maior interessado, realmente é 
muito difícil. (fls. 550, 551 e 557) (original sem grifo 
ou destaque) 
212. No Ministério Público Federal encontram-se 
abertas e em andamento aproximadamente 14 
(quatorze) procedimentos relacionados ao serviço de 
telefonia e há ainda na 3ª Câmara de Coordenação e 
Revisão - Consumidor e Ordem Econômica do 
Ministério Público Federal uma equipe técnica que 
visa mapear os atos regulatórios da telecomunicação 
e traçar o perfil das operadoras do setor com o 
objetivo de realizar o monitoramento ativo das 
políticas públicas que estão sendo desenvolvidas no 
setor de telecomunicações para, em caso de 
averiguação de irregularidade, fornecer aos 
Procuradores da República apoio e material em 
relação à matéria. 
213. Ante todo o exposto, verifica-se que tanto o 
Ministério Público Estadual como o Ministério 
Público Federal estão atentos ao tema objeto do 
presente relatório circunstanciado e vem adotando as 
medidas que entendem cabíveis sempre na busca da 
concretização da defesa do consumidor. 
 
IV.VII - Procon’s municipais 
214. O Código de Defesa do Consumidor em seu 
art. 105 institui o Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor nos seguintes termos: 
Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, 
do Distrito Federal e municipais e as entidades 
privadas de defesa do consumidor. 
215. A inclusão dos Procon’s municipais foi 
proposital e visa garantir o atendimento dos 
consumidores nos mais de 5.000 (cinco) mil 

municípios existentes no país diante da 
impossibilidade financeira dos órgãos estaduais e 
federal em assumirem tal ônus. 
216. Contudo, passados mais de 20 (vinte) anos 
desde a edição da Lei Federal nº 8.078/1990 (Código 
de Defesa do Consumidor), pelo que se pode apurar 
ainda há um longo caminho a ser percorrido, ao 
menos aqui no Estado do Espírito Santo. 
217. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito 
verificou que, além de ter sido poucos os municípios 
capixabas que instituíram os seus respectivos 
Procon’s, boa parte dos que fizeram ainda não os 
aparelharam com equipamentos e pessoal necessário 
para que se possa obter um trabalho eficaz de 
atendimento aos consumidores. 
218. A propósito, vale destacar a manifestação da 
promotora de justiça Sandra Lengruber da Silva sobre 
o tema: 
Sandra Lengruber da Silva, promotora de justiça 
- Também gostaria de aproveitar essa oportunidade 
para falar aqui a questão do trabalho dos Procons, 
principalmente municipais. É uma questão de política 
institucional, na esfera do consumidor do Ministério 
Público, de que o Ministério Público e o Procon 
Estadual... Temos percorrido os municípios, visitado 
os Procons já existentes, verificado as dificuldades 
desses Procons, tentado colaborar o máximo com o 
que a gente pode. A gente já esteve em vários 
municípios. Na semana passada, a gente esteve no 
Município de Serra. Esta semana a gente estará em 
Cariacica. Já estivemos no Interior. Já estivemos em 
conversa com Prefeitos. Então também para colocar a 
importância desse tema. Principalmente em 
municípios grandes, que ainda não têm essa forma de 
atendimento ao consumidor, também noticiar as 
autoridades. (fls. 554/555)  
219. No mesmo sentido a manifestação da 
representante do Procon de Guarapari que, diga-se de 
passagem, reconheceu os avanços experimentados 
naquele município: 
Deputado Estadual Sandro Locutor, presidente da 
CPI - A Senhora considera que o Procon do 
Município de Guarapari possui estrutura necessária 
para atender a demanda do Município? 
Rosana Silva Souza Pinheiro, representante do 
Procon de Guarapari - Senhor Presidente, serei 
muito sincera, não temos estrutura. Para V. Ex.ª ter 
ideia, hoje, encontramos apenas duas linhas 
telefônicas no Município de Guarapari, somente. 
Perguntamos a V. Ex.ª, qual é o instrumento do 
sujeito que trabalha no interior? É a enxada. Qual é o 
instrumento eficaz do Procon? É o telefone. E nós 
temos apenas duas linhas de telefone que não fazem 
ligação para celular. 
Ontem, um consumidor chegou ao Procon para fazer 
uma reclamação. E como bem foi dito pelo Senhor 
Deputado Paulo Roberto, precisava ser feita uma 
ligação para celular. O celular hoje é um produto 
essencial, ninguém dá mais o telefone residencial. 
Tudo é celular. 
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Precisávamos, para fazer o atendimento dele, ligar 
para um celular, mas o Procon não tinha como ligar 
para celular. Usei o meu particular para fazer o 
atendimento daquele consumidor. 
O Procon é até elogiado pelo Judiciário, dentro da 
nossa limitação, pelo que nós fazemos.  Diria que, 
hoje, oitenta e cinco por cento dos casos são 
resolvidos no Procon. Se não são resolvidos nesse 
período que estou lá, e falo isso com orgulho, porque 
abraçamos dentro das nossas limitações, que são 
difíceis, pois a demanda cresceu muito. 
Deputado Estadual Sandro Locutor, presidente da 
CPI - Que tipo de apoio o Procon Municipal recebe 
do Procon Estadual? 
Rosana Silva Souza Pinheiro, representante do 
Procon de Guarapari - Tive até uma reunião com o 
Senhor Ademir Cardoso, e S. S.ª se colocou à 
disposição de estar implantando o Sistema Nacional 
de Informações de Defesa do Consumidor, Sindec. 
Tivemos uma reunião juntamente com a Secretária 
Nacional do Consumidor, a Senhora Juliana Pereira 
da Silva. Isso não faz muito tempo, acho que um mês 
ou um mês e meio atrás.  
O Senhor Ademir Cardoso se colocou à disposição, 
primeiro, para implantação do Sindec. Mas para que 
haja essa implantação do Sindec, se faz necessário 
que o Procon Municipal tenha computadores bons e 
que, realmente, sejam capazes de comportar esse 
sistema. E nós não temos. 
S. S.ª se colocou também à disposição de nos ajudar 
naquilo que for necessário. Estou preparando um 
ofício para S. S.ª, e está até pronto, só depende de 
nossa Secretária, a Senhora Maria Helena, nos 
autorizar para que eu possa estar fazendo os devidos 
pedidos de, por exemplo, um computador, e não sei 
se poderia nos ajudar, mas o Senhor Ademir Cardoso 
se colocou bem à disposição de nos ajudar. (fl. 806) 
220. Ante todo o exposto, verifica-se que apesar 
dos avanços observados nos últimos anos ainda há 
muito a ser feito no que tange a criação e o 
desenvolvimento dos Procon’s municipais.  

 
V - MEDIDAS CABÍVEIS 
V.I - Os direitos difusos, coletivos stricto sensu e 
individuais homogêneos 
221. A experiência demonstra que os métodos 
tradicionais de litígio e combate das práticas abusivas 
realizadas em detrimento dos direitos dos 
consumidores não atendiam as demandas da 
sociedade moderna. Se de um lado os órgãos de 
controle não possuem mecanismos de prevenção, 
fiscalização e punição efetivas, do outro lado, os 
grandes conglomerados empresariais veem nessa 
deficiência uma oportunidade para aumentar ainda 
mais seus lucros, importando-se pouco com o preço a 
ser pagos pelos consumidores. 
222. Foi a partir dessa perspectiva que nasceu a 
ideia dos direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos os quais são conceituados pelo Código 
de Defesa do Consumidor nos seguintes termos: 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos 
consumidores e das vítimas poderá ser exercida em 
juízo individualmente, ou a título coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida 
quando se tratar de: 
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, 
para efeitos deste código, os transindividuais, de 
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, 
para efeitos deste código, os transindividuais, de 
natureza indivisível de que seja titular grupo, 
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com 
a parte contrária por uma relação jurídica base; 
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, 
assim entendidos os decorrentes de origem comum. 
(original sem grifo) 
223. Em síntese, notou-se que determinadas 
práticas abusivas, apesar de renderem altas quantias 
para as empresas, sob o ponto de vista individual 
pouco representava para os consumidores, o que fazia 
com que muitos não exercessem o seu direito. 
224. Exemplificando. Imaginemos que uma 
empresa que venda pacotes de 01 kg (um quilo) de 
feijão, visando aumentar sua margem de lucro, 
diminua 100 g (cem gramas) de cada pacote, 
mantendo inalterado o preço de, por exemplo, R$ 
3,00 (três reais) e o peso de 01 kg (um quilo) disposto 
na embalagem. 
225. Agora imaginemos que essa empresa venda 
300.000 kg (trezentos mil quilos) de feijão por mês. 
Realizando uma operação matemática simples, 
verificaríamos que com a subtração dos 100 g (cem 
gramas) por embalagem aquela empresa aumentaria o 
seu lucro em R$ 90.000,00 (noventa mil reais) por 
mês ou R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil 
reais) por ano. 
226. Com efeito, fica evidente que se observarmos 
sob o ponto de vista individual cada consumidor terá 
um prejuízo de apenas R$ 0,30 (trinta centavos de 
real) por pacote, o que possivelmente faria com que 
ele simplesmente “deixasse para lá” tal fato. Em 
contrapartida, aquela mesma empresa embolsaria em 
um ano mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) apostando que os consumidores tomariam essa 
postura. 
227. A partir do quadro delineado, em especial 
com a edição da Lei Federal nº 7.347/1985 (Lei da 
Ação Civil Pública) e posteriormente com a 
promulgação da Constituição Federal de 1988 e do 
Código de Defesa de Consumidor logo em seguida, é 
que foram reconhecidos os direitos difusos e 
coletivos e criados os seus mecanismos de 
concretização, permitindo-se que os órgãos de defesa 
do consumidor, por meio de uma única ação, 
impedissem tais práticas e ao mesmo tempo 
garantissem a restituição daqueles valores aos 
consumidores lesados. 
228. Agora imaginemos que ao invés de feijão a 
empresa seja uma operadora de telefonia e vise 
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cobrar indevidamente uma taxa de R$ 3,00 (três 
reais) por mês de seus consumidores. É evidente que 
nenhum consumidor irá se dispor a ir até o Procon ou 
mesmo ingressar com uma ação judicial para reaver 
tal valor. No máximo ligará para o SAC e caso a sua 
reclamação não seja atendida “deixará para lá”. 
229. Ocorre que se pegarmos aqueles meros R$ 
3,00 (três reais) e multiplicarmos por um número 
razoável de usuários de telefonia no Estado do 
Espírito, imaginem 500.000 (quinhentos mil) 
pessoas, teríamos que graças a essa cobrança 
indevida de meros R$ 3,00 (três reais), aquela 
empresa lucraria R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais) ao mês ou R$ 18.000.000,00 
(dezoito milhões de reais) ao ano. 
230. De qualquer sorte, se daqueles milhares de 
consumidores alguns poucos “guerreiros” 
procurarem os Procon’s ou ingressarem com ações 
judiciais ainda assim o valor a ser restituído é ínfimo 
se comparado com o lucro obtido pelas empresas. 
Conclusão: continuaria a valer a pena o exercício 
desse tipo de prática abusiva e predatória. 
231. Visando tutelar esses direitos 
metaindividuais, a Lei da Ação Civil Pública prevê 
dois mecanismos de controle de tais práticas quando 
atingidos os direitos difusos e coletivos: a) 
possibilidade de celebração de um Termo de Ajuste 
de Conduta; e b) propositura de ações civil públicas. 
232. No caso das infrações apuradas por esta 
Comissão Parlamentar de Inquérito tem-se que todas 
elas ou se enquadram no conceito de interesses 
difusos e coletivos ou direitos metaindividuais o que 
autoriza a adoção das medidas a serem propostas nos 
tópicos seguintes. 
 

V.II - Termo de Ajuste de Conduta - TAC 
233. A possibilidade e legitimidade dos órgãos 
públicos para celebrarem Termo de Ajuste de 
Conduta encontram-se previstas no art. 5º, § 6° da 
Lei Federal nº 7.347/1985 nos seguintes termos: 
Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal 
e a ação cautelar: [...] 
§ 6° Os 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. 
234. Com efeito, a Lei da Ação Civil Pública 
permite que apenas os órgãos públicos legitimados 
para propor a ação civil pública podem celebrar 
Termo de Ajuste de Conduta.  
235. Os legitimados para propor ações civis 
pública estão relacionados no disposto no art. 5º da 
Lei nº 7.347/1985 c/c art. 82 do Código de Defesa do 
Consumidor, in verbis: 
Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal 
e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, 
de 2007). 
I - o Ministério Público;  
II - a Defensoria Pública; 
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; 

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou 
sociedade de economia mista; 
V - a associação que, concomitantemente: 
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos 
termos da lei civil; 
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a 
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 
econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
 
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são 
legitimados concorrentemente: 
I - o Ministério Público, 
II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito 
Federal; 
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, 
direta ou indireta, ainda que sem personalidade 
jurídica, especificamente destinados à defesa dos 
interesses e direitos protegidos por este código; 
IV - as associações legalmente constituídas há pelo 
menos um ano e que incluam entre seus fins 
institucionais a defesa dos interesses e direitos 
protegidos por este código, dispensada a autorização 
assemblear. 
236. Portanto, conclui-se ser plenamente possível 
que o Ministério Público Estadual, o Ministério 
Público Federal, a Defensoria Pública Estadual, a 
Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, os 
Procon’s Estadual e municipais e a Comissão de 
Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa 
celebrem um Termo de Ajuste de Conduta junto às 
operadoras de telefonia a fim de que as 
irregularidades apuradas sejam corrigidas, cessando, 
destarte, os danos aos consumidores. 
237. No que tange a participação da Comissão de 
Defesa do Consumidor, invoca-se para validar a sua 
legitimidade o previsto no art. 44 c/c art. 55 e art. 278 
e ss. do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 
que autorizam a referida Comissão atuar na defesa 
dos interesses e direitos difusos e coletivos dos 
consumidores. 
238. Corroborando o acima exposto à uníssona 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. 
COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA NO 
FORNECIMENTO DE GÁS. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA AJUIZADA PELA COMISSÃO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. DEFESA DO CONSUMIDOR. 
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 
PRECEDENTES. 1. O art. 82, III, do CDC confere 
legitimação para o ajuizamento de demandas 
coletivas às "entidades e órgãos da Administração 
Pública, direta ou indireta, ainda que sem 
personalidade jurídica, especificamente destinados a 
defesa dos interesses e direitos" para a tutela de 
interesses individuais homogêneos dos consumidores. 
2. "Os órgãos que integram a Administração 
Pública direta ou indireta são legitimados para a 
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defesa dos interesses transindividuais dos 
consumidores por força da prerrogativa que lhes é 
conferida pelo art. 82, III, do CDC, que deve 
sempre receber interpretação extensiva, 
sistemática e teleológica, de modo a conferir 
eficácia ao preceito constitucional que impõe ao 
Estado o ônus de promover, 'na forma da lei, a 
defesa do consumidor.'" (REsp 1.002.813/RJ, Rel. 
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 
17/6/11) 3. A Comissão de Defesa do Consumidor da 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro detém 
legitimidade para a propositura de demanda coletiva 
visando a defesa do consumidor. Precedentes. 4. 
Agravo regimental a que se nega provimento.12 
(original sem grifo ou destaque) 
239. Independentemente da possibilidade 
da própria Comissão de Defesa do Consumidor 
assinar um Termo de Ajuste de Conduta com as 
operadoras, visando dar maior amplitude ao debate e 
garantir a participação de todas as entidades e órgãos 
públicos com interesse na solução das questões 
abordadas por esta CPI, foram convidados o 
Ministério Público Estadual, o Ministério Público 
Federal, a Defensoria Pública Estadual e o Procon 
Estadual para juntos desta CPI celebrarem o Termo 
de Ajuste de Conduta, que veio a receber o título de 
Termo de Compromisso, o qual pode ser 
considerado um marco inédito para história desta 
Casa Legislativa. 
 
V.III - Ação Civil Pública 
240. Não obstante a realização do aludido Termo 
de Compromisso à luz do exposto em linhas 
anteriores, nada impede que a Comissão de Defesa do 
Consumidor da Assembleia Legislativa, observado o 
disposto no art. 278 e ss. do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa, separadamente ou em 
conjunto com o Ministério Público Estadual, 
Ministério Público Federal, a Defensoria Pública 
Estadual, a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito 
Santo, os Procon’s Estadual e municipais e demais 
órgãos públicos legitimados, proponha as ações civis 
públicas cabíveis em face das operadoras de telefonia 
que insistirem em descumprir o que determina o 
Código de Defesa do Consumidor, as Resoluções da 
Anatel e a legislação regente, caso continuem a 
cometer as infrações apuradas por esta Comissão 
Parlamentar de Inquérito. 
 
VI - CONCLUSÕES 
241. De início é importante que se ressalte que o 
objetivo da presente Comissão Parlamentar de 
Inquérito nunca foi apontar culpados ou expor 

12 Superior Tribunal de Justiça - Processo AgRg no REsp 
928888 / RJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL 2007/0041313-1 - Relator: Ministro SÉRGIO 
KUKINA - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA - 
Data do Julgamento: 16/05/2013 - Data da 
Publicação/Fonte: DJe 21/05/2013. 

aleatoriamente os problemas que os consumidores do 
serviço de telefonia enfrentam diariamente.  
242. Na realidade, os objetivos principais desta 
Comissão foram: a) verificar a qualidade do serviço 
prestado pelas operadoras; b) diagnosticar as 
principais reclamações dos consumidores; c) apurar 
eventuais danos aos consumidores e apontar a 
responsabilidade das operadoras; d) averiguar os 
avanços que as operadoras têm alcançado para por 
fim as infrações eventualmente cometidas; e) avaliar 
a atuação dos órgãos de defesa consumidor; e f) 
retratar e analisar o atual modelo de exploração do 
serviço de telefonia no Brasil. 
243. Dentro dessa ideia basilar tentou-se primeiro 
ouvir os principais interessados, os consumidores 
capixabas. Para tanto foram realizadas sessões 
ordinárias, extraordinárias e audiências públicas no 
interior do Estado, além de terem sido convidados a 
depor diversos órgãos de defesa do consumidor, tais 
como o Procon Estadual e Municipal, a Defensoria 
Pública Estadual, a Delegacia de Defesa do 
Consumidor, o Ministério Público Estadual dentre 
outros que traçaram um panorama das principais 
reivindicações dos consumidores e apresentaram as 
ações que cada um daqueles órgãos estão executando. 
244. Com base nos depoimentos colhidos e nos 
dados apresentados no decorrer dos trabalhos foi 
possível apurar que de fato há muito a ser feito no 
que tange a melhoria da qualidade do serviço de 
telefonia prestado no Estado do Espírito Santo. 
Basicamente diagnosticamos as seguintes e principais 
reclamações e violações aos direitos dos 
consumidores: a) ausência ou demora na resposta 
para as reclamações formuladas pelos consumidores; 
b) falha na cobertura do sinal e queda das ligações; c) 
vendas de planos e linhas em locais em quem sequer 
há a prestação do serviço; e d) cobranças indevidas, 
alteração unilateral de planos, multas abusivas em 
caso de cancelamento e os planos de fidelidade. 
245. As provas inequívocas das infrações acima 
apontadas foram largamente demonstradas em seus 
respectivos subtópicos e revelaram as graves falhas 
das operadoras de telefonia na prestação do serviço 
principalmente se observado o valor da tarifa 
cobrada - segunda maior do mundo. 
246. Não obstante, esta Comissão 
cumprindo o seu papel de zelar pela proteção aos 
direitos dos consumidores capixabas e apurar a 
responsabilidade por eventuais danos, sempre de 
forma isenta, também verificou e elogia os avanços 
feitos pelas operadoras de telefonia em alguns 
setores. Neste campo, reiteramos a necessidade de 
ampliação e intensificação da ferramenta Procon 
Fone operacionalizada entre o Procon Estadual e a 
operadora Vivo. 
247. Outra ferramenta que merece 
destaque é o Projeto Carrapato da operadora Claro 
que visa por meio de aprimoramento do seu serviço 
de atendimento ao consumidor solucionar as 
reclamações redundantes dos consumidores. A ideia 

                                                           



34 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 13 de março de 2014 

do aludido projeto é implantar dentro do centro de 
atendimento ao consumidor da própria empresa 
monitores que fiscalizam os próprios atendentes do 
SAC verificando se os protocolos de atendimento ao 
cliente estão sendo respeitados. 
248. Na mesma linha, ainda que tenha havido 
resistência em pontos considerados fulcrais por esta 
CPI e pelos órgãos de defesa do consumidor, deve ser 
ressaltado o avanço obtido com a assinatura do 
Termo de Compromisso, o qual será melhor 
explicitado no subtópico ulterior. 
249. Igualmente merecedor de elogios foi a 
criação do Programa “Comunicação do Campo” 
pelo Poder Executivo Estadual que em sua primeira 
etapa contou com a adesão apenas da operadora Vivo 
que instalou em localidades remotas do Estado 10 
(dez) ERB’s / antenas de transmissão. Segundo 
consta, na segunda etapa do referido programa serão 
beneficiadas outras 71 (setenta e uma) novas 
localidades do interior capixaba, fazendo que com os 
benefícios e desenvolvimento advindos com o acesso 
ao serviço de telefonia móvel e 3G sejam ampliados 
para outros milhares de pessoas. 
250. Em relação aos órgãos de defesa do 
consumidor foi verificado que a atuação deles apesar 
de intensa, ainda não é o suficiente para que as 
violações aos direitos do consumidor cessem. Além 
de uma maior integração entre eles, é preciso que 
haja uma pulverização dos Procon’s municipais, uma 
vez que no Estado do Espírito Santo ainda são poucos 
os municípios que os criaram e ainda assim os que 
existem não possuem os equipamentos e pessoal 
necessário para prestar um serviço adequado para os 
consumidores. 
251. No caso do Procon Estadual, sempre presente 
as reuniões em que foi convidado, deve ser feita uma 
menção honrosa pelo trabalho apresentado. O caráter 
inovador das medidas propostas e convênios 
celebrados junto às empresas contribuem de modo 
surpreendente e rápido para a solução das 
reclamações feitas pelos consumidores naquela 
autarquia. 
252. Se para aqueles órgãos ficam os elogios, o 
mesmo não pode ser dito à Agência Nacional de 
Telecomunicação - Anatel. Primeiro é indispensável 
destacar que o seu Superintendente Nacional apesar 
de convidado sequer compareceu a esta Comissão. 
Ademais, verificamos que parte considerável da 
culpa pela baixa qualidade do serviço de telefonia 
prestado pelas operadoras tem como fundamento a 
inoperância, a inércia e a falta de organização da 
Anatel para fiscalizar e combater as eventuais falhas 
do sistema. 
253. Foi constatado que a Anatel, diferentemente 
de outras agências reguladoras federais, não fiscaliza 
adequadamente os serviços prestados pelas empresas 
de telefonia e os seus planos de metas são bem 
aquém do que determina a legislação de regência. 
254. Não obstante, vê-se como importante a nova 
regulamentação propagada pelo Conselho Diretor da 

Anatel no último dia 20/02/2014 que, dentre outras 
obrigações, prevê: cancelamento automático de 
serviços, retorno obrigatório de ligações das 
operadoras, caso haja interrupção da ligação junto 
aos call centers, mecanismos simplificados para 
contestar cobranças, validade mínima para os créditos 
dos celulares pré-pagos, tratamento isonômico entre 
novos e antigos assinantes, maior facilidade na 
comparação de preço e o fim da cobrança antecipada. 
255. Certamente tal posicionamento adotado pela 
Anatel, em favor dos interesses dos consumidores, é, 
também, fruto do trabalho desenvolvido pelas 
Comissões Parlamentares de Inquérito instaladas em 
18 (dezoito) Estados da Federação. A atuação dos 
Deputados Estaduais desses Estados, exercendo o seu 
papel fiscalizador, representou um verdadeiro levante 
dos consumidores e gerou uma pressão junto à Anatel 
que se viu obrigada a garantir avanços no 
atendimento aos consumidores e melhoria na 
prestação do serviço, inclusive com alterações 
regulatórias.  
256. Entretanto, não basta a edição de novas 
regras se o controle e fiscalização do seu 
cumprimento permanecer no estágio atual. É 
necessário que a Anatel melhore e muito a sua 
atuação a fim de que essas novas obrigações não 
sigam o mesmo caminho das já existentes, ou seja, se 
tornem um regulamento que pouco cumprido pelas 
operadoras de telefonia, o que faz com que boa parte 
dos direitos dos consumidores exista somente no 
papel.  
257. Ademais, é preciso que o Governo Federal 
faça uso do Fundo de Fiscalização das 
Telecomunicações - Fistel. Estima-se que por ano 
referido fundo arrecade mais de R$ 4.000.000.000,00 
(quatro bilhões de reais) que deveriam, nos termos do 
disposto no art. 1º da Lei Federal nº 5.070/1996, ser 
destinados “a prover recursos para cobrir despesas 
feitas pelo Governo Federal na execução da 
fiscalização de serviços de telecomunicações, 
desenvolver os meios e aperfeiçoar a técnica 
necessária a essa execução”. Contudo, sabe-se que 
ao invés de utilizar estes recursos para realizar tais 
investimentos, o Governo Federal utiliza aquele 
montante para alimentar o superávit primário de suas 
contas. 
258. Na mesma linha segue os recursos existentes 
no Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações - FUST e no Fundo para o 
Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações 
(FUNTTEL) que simplesmente ou são pouco 
utilizados ou servem apenas como instrumentos 
contábeis para o Governo Federal, como dito no item 
anterior, alimentar o superávit primário de suas 
contas públicas. 
259. Com efeito, pelos motivos acima expostos 
além de outros presentes no bojo deste relatório, será 
reforçada a necessidade de ser feito um novo marco 
regulatório da telefonia aonde, diferentemente do que 
ocorre atualmente, os interesses dos consumidores 
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prevaleçam frente ao poderio econômico das 
operadoras. 
260. Por fim, esta Comissão Parlamentar de 
Inquérito percebeu que falta ao consumidor 
capixaba o conhecimento necessário dos seus 
direitos a fim de que possa efetivamente exercitá-
los. Neste ponto deve ser reconhecida uma atuação 
tímida, por parte do Estado e dos órgãos de defesa 
do consumidor, para divulgação e difusão, junto à 
população capixaba, sobre os direitos dos 
consumidores e em quais hipóteses é possível que 
eles possam requerer a reparação de danos. Com 
efeito, ao final deste relatório, será proposto uma 
série de recomendações que certamente 
contribuirão para disseminar as garantias previstas 
no Código de Defesa do Consumidor. 
 
VII - RECOMENDAÇÕES 
VII.I - Celebração do Termo de Compromisso 
261. Conforme esclarecido no tópico V, as 
infrações aos direitos dos consumidores apuradas 
por esta Comissão Parlamentar de Inquérito se 
enquadram no conceito de direitos coletivos lato 
sensu, sendo plenamente cabível a celebração de 
um Termo de Compromisso pelos órgãos com 
competência constitucional e legal para tanto junto 
às empresas de telefonia disposta a cumprir o que 
determina a legislação de regência 
262. Diante dessa perspectiva, iniciou-se uma 
série de tratativas junto as operadoras de telefonia, 
sob a coordenação do relator da CPI Deputado 
Paulo Roberto, devendo ser expressamente 
elogiada a atuação da Dra. Sandra Lengruber da 
Silva, Promotora de Justiça do Ministério Público 
Estadual, do Dr. Lucas Marcel Pereira Matias, 
Defensor Público Estadual, do Dr. Ademir 
Cardoso, Presidente do Procon Estadual e dos 
Procuradores da Assembleia Legislativa Drs. 
Eduardo Rocha Lemos e Léa Helena Lyrio Peres, 
os quais em conjunto com os membros desta 
Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputados 
Estaduais Sandro Locutor, Da Vitória e Genivaldo 
Lievore foram fundamentais para que 
conseguíssemos chegar ao denominador comum, 
ainda que não seja o ideal sob o ponto de vista da 
defesa do consumidor.  
263. Cabe ainda enaltecer a importância da 
cobertura jornalística feita pelos meios de 
comunicação do Estado no decorrer dos trabalhos 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito. O papel 
primordial da imprensa ao divulgar as ações 
adotadas por esta CPI e pelos órgãos de defesa do 
consumidor foi de grande valia, pois, expôs 
flagrantemente para a sociedade os abusos 
cometidos e as dificuldades experimentadas pelos 
consumidores capixabas. 
264. Trata o Termo de Compromisso de mais 
um passo fundamental para a atuação desta Casa 

de Leis na busca da defesa intransigente dos 
direitos do consumidor e que certamente entrará 
para os anais da Assembleia Legislativa. Neste 
ponto, importante esclarecer que, por sua própria 
natureza, o Termo de Compromisso é um acordo, 
celebrado de modo consensual, não havendo como 
impor aos celebrantes qualquer obrigação sem a 
sua anuência. Assim, apesar da tentativa desta 
Comissão e dos órgãos de defesa do consumidor de 
acrescentar outras obrigações no referido termo, 
esbarrou-se na negativa das operadoras em aceitá-
las. 
265. Ainda assim, mesmo que algumas das 
obrigações previstas na legislação de regência não 
tenham sido contempladas no termo, por 
intransigência exclusiva das operadoras, não há 
impedimento legal para que a própria Assembleia 
Legislativa e os órgãos de defesa do consumidor 
continuem a fiscalizar e requeiram, inclusive 
judicialmente, que as obrigações não abarcadas no 
termo sejam cumpridas pelas empresas de 
telefonia. Em síntese, não há prejuízo algum com a 
sua celebração, pelo contrário, apenas avanços. 
266. Com a celebração do aludido termo, cuja 
cópia acompanha o presente relatório 
circunstanciado, obrigou-se as empresas de 
telefonia a: a) disponibilizar gratuitamente em 
todos os seus canais de comunicação com seus 
consumidores a possibilidade de serem feitas 
solicitações, reclamações e pedidos de 
cancelamento de serviços, gerando prontamente 
um número de protocolo, cujo número deve ser 
encaminhado imediatamente ao consumidor, por 
meio de resposta automática via SMS, via e-mail, 
meio físico ou qualquer outro meio hábil, por meio 
do qual o consumidor terá acesso ao conteúdo de 
sua solicitação ou reclamação ao menos pela 
mesma via solicitada; b) instituir, no prazo de até 
120 (cento e vinte) dias, chat on-line para 
formalização de reclamações e solicitações, 
disponibilizando em todos os meios de 
comunicação com os consumidores, exceto 
publicidades, informações sobre como obter o 
histórico das reclamações intrinsecamente ligadas 
ao consumidor; c) criar, no prazo de até 90 
(noventa) dias, uma ferramenta de comunicação 
direta e exclusiva, por meio de canal 0800, para 
atendimento aos Procon’s Estadual e dos 
Municípios do Estado do Espírito Santo, com a 
finalidade de solucionar de forma célere e com 
caráter conciliatório as demandas apresentadas de 
cunho individual e de prestar as informações 
quando solicitadas; d) instalar, no prazo de até 180 
(cento e oitenta) dias, postos físicos de 
atendimento ou setores de relacionamento para 
recebimento de solicitações, reclamações e 
cancelamentos, quer através de lojas próprias, 
Correios, agentes autorizados exclusivos ou outros, 
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ao consumidor para as empresas Claro, Oi e Vivo 
ao menos nos Municípios de Vitória, Vila Velha, 
Cariacica, Serra, São Mateus, Colatina, Guarapari, 
Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, e para a 
empresa TIM nos Municípios de Vitória, Vila 
Velha, Serra, Sooretama, Itaguaçu, Afonso 
Cláudio, Baixo Guandu, Guarapari e Cachoeiro de 
Itapemirim; e) informar aos revendedores 
exclusivos que não recepcionam reclamações, por 
meio de sua rede de comunicação própria com 
fornecedores, que deverão esclarecer de forma 
direta e transparente aos consumidores que aqueles 
estabelecimentos comerciais não detêm capacidade 
para resolver as reclamações atinentes aos serviços 
prestados, devendo o consumidor procurar os 
canais de comunicações ofertados pelas empresas 
de telefonia caso necessite; f) promover, em ação 
conjunta, um grande mutirão no Estado do Espírito 
Santo, a comportar estrutura mínima de local e 
pessoal, durante todo o horário comercial de cada 
estabelecimento, atingindo os Municípios de 
Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, São Mateus, 
Colatina, Guarapari, Linhares, Cachoeiro de 
Itapemirim e Venda Nova do Imigrante, através de 
suas lojas próprias e revendas não próprias, 
exclusivas de cada operadora de telefonia ou outros 
pontos de atendimento previamente determinados e 
amplamente divulgados por elas de 01 a 18 de abril 
de 2014, para recebimento de reclamações de 
usuários e resposta das reclamações já propostas 
juntos aos órgãos de defesa do consumidor 
objetivando a resolução de conflitos; e g) criar ou 
manter, no prazo de até 60 (sessenta) dias, em seus 
endereços eletrônicos, links de consulta dos mapas 
de cobertura, anunciar em suas lojas próprias e 
agentes autorizados/revendas através de cartazes e 
a fazer constar nos seus contratos informações de 
forma clara e precisa a relação das áreas de 
cobertura do serviço quando da venda de linhas de 
telefonia e internet. 
267. Em caso de descumprimento de 
qualquer uma das cláusulas do Termo de 
Compromisso pelas operadoras de telefonia será 
imposta uma multa diária de 10.000 (dez mil) 
VRTE’s, R$ 25.510,00 (vinte e cinco mil 
quinhentos e dez reais), limitada a 90 (noventa) 
dias, o que apenas por hipótese, no caso de 
incidência de descumprimento de todas as 
cláusulas por todas as operadoras, poderá gerar 
sanções superiores a R$ 80.000.000,00 (oitenta 
milhões de reais). 
268. Do exposto conclui-se que foi um avanço 
significativo não apenas os trabalhos e fatos 
apurados, mas também as conclusões e medidas 
concretizadas por esta Comissão em conjunto com 
os demais órgãos de defesa do consumidor que, no 
cumprimento das suas obrigações legais, visando 
sempre a proteção dos direitos dos consumidores, 

garantiram aos consumidores capixabas um 
tratamento digno frente aos abusos perpetrados 
pelas operadoras de telefonia. 
 
VII.II - Propositura de ações civis públicas 
269. Conforme exposto no subtópico acima, 
recomenda-se que a Comissão de Defesa do 
Consumidor, nos termos do art. 278 e seguintes do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa, 
separadamente ou em conjunto com o Ministério 
Público Estadual, Ministério Público Federal, a 
Defensoria Pública Estadual, a Procuradoria-Geral 
do Estado do Espírito Santo, os Procon’s Estadual 
e municipais e demais órgãos públicos legitimados, 
proponha as ações civis públicas cabíveis em face 
das operadoras de telefonia que insistirem em não 
cumprir o que determina o Código de Defesa do 
Consumidor, Resoluções e Planos de Meta da 
Anatel, além dos demais dispositivos previstos na 
legislação de regência.  
270. Assim sendo, dando enfoque à falta de 
infraestrutura necessária para o atendimento ao 
consumidor, com especial destaque a falta de 
antenas, recomenda-se à Comissão de Defesa do 
Consumidor que, separadamente ou em conjunto 
com o Ministério Público Estadual, Ministério 
Público Federal, a Defensoria Pública Estadual, a 
Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, os 
Procon’s Estadual e municipais e demais órgãos 
públicos legitimados, analise a possibilidade de 
serem propostas ações civis públicas com vista a 
obrigar as empresas de telefonia a instalarem 
antenas na proporção do número de linhas 
habilitadas, requerendo, inclusive, se for 
necessário, a suspensão das vendas de novas linhas 
até o atingimento da meta estabelecida. 
 
VII.III - Aprimoramento das atribuições e 
composição do Conselho Estadual de Defesa do 
Consumidor e maior integração e 
desenvolvimento dos Procon’s municipais 
271. Mencionado tanto pelo delegado titular da 
Delegacia de Defesa do Consumidor quanto pela 
promotora de justiça responsável pelo Centro de 
Apoio de Defesa do Consumidor do Ministério 
Público Estadual, o Centro Integrado de Defesa do 
Consumidor, composto pelo Procon Estadual, o 
Centro de Apoio de Defesa ao Consumidor do 
Ministério Público Estadual (CADC/MP-ES) e a 
Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), é 
um excelente exemplo de que para atingir a 
promoção plena dos direitos dos consumidores é 
preciso que os órgãos estatais façam um 
intercâmbio perene de informações e experiência a 
fim de que, em conjunto, possam fazer um 
diagnóstico preciso das principais questões que 
afligem os consumidores capixabas. 
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272. Assim sendo, recomenda-se que a 
Comissão de Defesa do Consumidor prepare um 
indicativo de projeto de lei para ser encaminhado 
para o Poder Executivo visando criar mecanismos 
efetivos de integração entre os órgãos de defesa do 
consumidor que compõem o Sistema Estadual de 
Defesa do Consumidor (Sidecon-ES). 
 
VII.IV - Criação de um programa estadual para 
aparelhar, treinar e qualificar os Procon’s 
Estadual e municipais e a Delegacia de Defesa 
do Consumidor  
273. Consoante dito em linhas anteriores, a 
atuação dos Procon’s municipais e Estadual, 
Delegacia de Defesa do Consumidor e dos demais 
órgãos públicos que atuam nessa seara é de 
fundamental importância para que o Sistema 
Estadual de Defesa do Consumidor (Sidecon-ES) 
possa funcionar de forma plena. 
274. Entretanto, apurou-se que a criação de 
novos Procon’s municipais e a melhoria do 
atendimento dos já existentes esbarram na falta de 
recursos dos municípios capixabas para investir 
nesse tipo de serviço. Ademais, deve ser 
reconhecida a precária situação da estrutura da 
Delegacia de Defesa do Consumidor que funciona 
em condições muito abaixo do desejável. 
275. Assim sendo, recomenda-se que a 
Comissão de Defesa do Consumidor prepare um 
projeto de lei autorizando o Poder Executivo a 
criar um programa estadual para aparelhar, treinar 
e qualificar os Procon’s municipais, a Delegacia de 
Defesa do Consumidor e demais órgãos públicos 
que atuam nessa área, podendo ser utilizados os 
recursos existentes no Fundo Estadual de Defesa 
do Consumidor. 
276. Ademais, tendo em vista que o setor de 
telefonia é o que demanda maior número de 
atendimentos junto aos Procon’s, sugere-se ao 
Procon Estadual a implementação de uma Câmara 
de Conciliação exclusiva para o atendimento a fim 
se dar celeridade na resolução das reclamações 
relacionadas aos serviços prestados pelas 
operadoras de telefonia.  
 
VII.V - Criação de um programa semanal na 
TV ALES que trate especificamente dos direitos 
do consumidor 
277. Visando ampliar a conscientização o 
consumidor capixaba dos seus direitos, tendo em 
vista a estrutura de pessoal e equipamentos da TV 
ALES, especialmente agora com o início da sua 
transmissão em canal aberto, recomenda-se que a 
Mesa Diretora juntamente com a Secretaria de 
Comunicação desta Casa de Leis criem um 
programa semanal voltado ao consumidor com 
uma linguagem simples, acessível à população 
capixaba. 

278. Para tanto, sugere-se que na equipe de 
produção tenha um profissional especializado na 
área para assessorar os servidores e jornalistas da 
TV ALES, podendo a Procuradoria-Geral da 
Assembleia, por meio do Centro de Estudo e 
Pesquisa da Procuradoria, indicar o nome de um 
Procurador para assessorar juridicamente o 
programa. 
 
VII.VI - Criação do Dia Estadual da 
Conciliação com as Operadoras de Telefonia 
279. Dentro dessa ideia de ampliar a 
conscientização do consumidor capixaba acerca 
dos seus direitos, observando o elevado número de 
demandas junto ao Procon Estadual e municipais, 
bem como no Poder Judiciário, recomenda-se que 
seja criado o Dia Estadual da Conciliação com as 
Operadoras de Telefonia que servirá como marco 
para que na data escolhida sejam feitos mutirões 
em todo o Estado do Espírito Santo para 
atendimento e resoluções das reclamações dos 
consumidores assim como ocorre na prestigiada e 
exitosa Semana Nacional de Conciliação 
promovida pelo Conselho Nacional de Justiça - 
CNJ. 
VII.VII - Inclusão na pauta permanente da 
Comissão de Defesa do Consumidor a 
fiscalização e apuração das infrações  
perpetradas pelas Operadoras de Telefonia 
280. Recomenda-se a inclusão na pauta de 
atuação da Comissão de Defesa do Consumidor 
como tema perene a fiscalização e controle das 
eventuais infrações cometidas contra os direitos 
dos consumidores realizadas pelas operadoras de 
telefonia que prestam serviço no Estado do Espírito 
Santo. 
281. Ademais, sugere-se que a Comissão de 
Defesa do Consumidor em conjunto com as 
Comissões de Saúde e Saneamento e a de Proteção 
ao Meio Ambiente e a Associação dos Municípios 
do Estado do Espírito Santo - AMUNES 
verifiquem quais medidas podem ser adotadas a 
fim de viabilizar e facilitar, dentro dos parâmetros 
legais, a instalações de novas antenas de 
transmissão no nosso Estado, inclusive 
viabilizando a instalações de antenas móveis para 
atender as demandas sazonais nos municípios com 
vocação turística. 
 
VII.VIII - Criação do Código de Defesa do 
Consumidor comentado e um sistema “push” de 
notícias e julgamentos relacionados aos direitos 
do consumidor 
282. Ainda na linha de difundir os direitos dos 
consumidores, visando torna-los mais acessíveis 
para grande parte da população, recomenda-se que 
a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, por meio do Centro de Pesquisa e Estudo da 
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Procuradoria e da Comissão de Defesa do 
Consumidor, elabore e disponibilize em link 
próprio, o Código de Defesa do Consumidor 
comentado. 
283. A presente proposta tem como objetivo 
esclarecer e expor ao consumidor os seus direitos 
de uma maneira mais acessível evitando-se ao 
máximo linguajar jurídico. Vale lembrar que o 
próprio Código de Defesa do Consumidor 
determina que os estabelecimentos comerciais 
disponibilizem um exemplar seu para consulta. 
Contudo, para o homem médio o texto ali disposto 
é de difícil compreensão, sendo praticamente inútil 
sob o ponto de vista prático a sua disponibilização. 
284. Com a edição e a disponibilização 
eletrônica de um Código de Defesa do Consumidor 
comentado além de ser mais simplificado do que 
texto original, ainda serão compiladas as principais 
decisões judiciais sobre os diversos temas ali 
tratados, garantindo-se ao leitor uma ferramenta 
poderosa na busca de seus direitos. 
285. Também a cargo do Centro de Pesquisa e 
Estudo da Procuradoria e da Comissão de Defesa 
do Consumidor, recomenda-se ainda a criação de 
um sistema “push” de notícias e decisões judiciais 
que serão encaminhadas semanalmente as pessoas 
que se cadastrarem. Trata-se de um mecanismo 
simples, sem custos e extremamente válido que 
permitirá o envio semanal de informativos 
contendo as principais decisões judiciais e notícias 
envolvendo os direitos do consumidor do país 
inteiro. 
 
VII.IX - Realização de cursos na Escola do 
Legislativo sobre os direitos dos consumidores 
286. Seguindo o exposto nas recomendações 
anteriores, na busca de ampliar e propagar os 
direitos dos consumidores recomenda-se que 
Escola do Legislativo oferte periodicamente cursos 
sobre o tema, inclusive ampliando o seu acesso a 
todos os interessados, caso a totalidade de vagas 
não seja preenchida. 
287. Neste ponto ressalta-se que o Estado do 
Espírito Santo detém competência legislativa para 
editar leis que versem sobre responsabilidade por 
dano ao consumidor, produção e consumo nos 
termos do disposto no art. 22, V e VIII da 
Constituição Federal, portanto, a participação dos 
servidores da Assembleia Legislativa nesses cursos 
seria de fundamental importância. 
 
VII.X - Expansão da ferramenta Procon Fone 
para as demais operadoras de telefonia, 
prestadores de serviço e fornecedores de 
produtos 
288. Não obstante o disposto no item VII.I, 
recomenda-se que o Procon Estadual e os Procon’s 
municipais expandam a ferramenta do Procon 

Fone e celebrem convênios com os prestadores de 
serviço e fornecedores de produtos voltados para o 
setor de telefonia, para que instituam em seus 
serviços de atendimento ao consumidor essa 
poderosa e eficaz linha direta de solução das 
reclamações dos consumidores. 
 
VII.XI - Expansão do Programa Comunicação 
no Campo 
289. Igualmente merecedor de elogios foi a 
criação do Programa “Comunicação no Campo” 
pelo Poder Executivo que em sua primeira etapa 
contou com a adesão apenas da operadora Vivo, 
instalando em localidades remotas do Estado 10 
(dez) torres com antenas de transmissão de 
telefonia móvel e internet 3G. Numa segunda etapa 
do programa serão beneficiadas outras 71 (setenta 
e uma) localidades do interior fazendo que com os 
benefícios e desenvolvimento advindos com o 
acesso do serviço de telefonia móvel e internet 3G 
sejam ampliados para essas novas comunidades, 
atendendo a milhares de capixabas. 
290. Não obstante o disposto na sugestão feita 
no subtópico VII.I, recomenda-se que as 
operadoras de telefonia que ainda não se 
sensibilizaram com a necessidade de interiorização 
do serviço de telefonia no nosso Estado, 
intensifiquem as instalações dessas antenas, 
ampliando o número de comunidades não 
atendidas pelo Programa “Comunicação no 
Campo”. 
 
VII.XII - Necessidade de um novo marco 
regulatório da telefonia 
291. Ao longo dos trabalhos desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito ficou devidamente 
demonstrada a premente necessidade da União 
numa ação conjunta entre a Presidência da 
República e o Congresso Nacional editarem um 
novo marco regulatório da telefonia. 
292. Atualmente, não há dúvida de que o serviço 
de telefonia e acesso a internet são considerados 
como essenciais para o cidadão uma vez que os 
seus papéis na sociedade moderna como 
ferramenta socializadora dos indivíduos é de 
indiscutível importância. Não é exagero dizer que é 
ao redor do serviço de telefonia e da rede mundial 
de computadores que a economia e as relações 
sociais se desenvolvem em alguns casos com maior 
ou menor intensidade. E num futuro muito 
próximo, a demanda por esse serviço caminha para 
uma expansão da comercialização de smartfones 
com novos aplicativos, GPS, rastreadores de 
veículos, sem falar no crescente uso das máquinas 
de cartão de crédito e débito.   
293. A tecnologia empregada nesse tipo de 
serviço e a sua evolução requerem um novo olhar 
dos órgãos públicos diferentemente do que havia 
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quando da edição da Lei das Telecomunicações em 
1997. O cenário econômico do Brasil e os 
mecanismos regulamentares imaginados naquela 
época hoje estão ultrapassados, pois, o 
desenvolvimento tecnológico e a ampliação da 
dependência do serviço de telefonia se intensificaram 
numa progressão geométrica surpreendente. 
294.  Se logo após a implantação do Plano Real o 
cenário das contas do Brasil era um, atualmente a 
estabilidade econômica é uma realidade que permite 
uma maior margem de negociação junto aos 
investidores nacionais e internacionais. Se em 1997 o 
custo para aquisição de uma linha fixa era altíssimo e 
o serviço de telefonia móvel inacessível, hoje a 
realidade é absolutamente diferente sendo possível 
comprar um chip de telefonia até mesmo numa banca 
de jornal. 
295. Analisando a legislação editada a época da 
privatização do serviço de telefonia verificamos que a 
preocupação era evitar a falência do sistema ante a 
impossibilidade do Governo Federal investir naqueles 
setores em que detinha o monopólio. Os serviços 
prestados eram ainda piores do que hoje, havia um 
verdadeiro caos. Deste modo, optou-se pela 
exploração do serviço por meio de autorização e o 
regime tarifário livre sem que houvesse um controle 
efetivo do Estado. 
296. Entretanto, a experiência demonstra que a 
realidade de hoje exige um novo posicionamento do 
Estado, a liberdade concedida às operadoras de 
telefonia resultou nos abusos descritos ao longo do 
presente relatório e a inércia da Anatel escancara a 
necessidade de repensarmos um novo modelo de 
fiscalização e regulamentação mais rígido. 
297. A ausência de metas objetivas e concretas, a 
falta de apuração das irregularidades apontadas pelos 
consumidores e órgãos de defesa do consumidor, 
suspeitas de conluio em alguns casos de diretores da 
Anatel e as operadoras e a falta de transparência das 
ações executadas pela agência reguladora demonstram 
que é preciso repensar o marco regulatório estabelecido 
com a edição da Lei Geral das Telecomunicações. 
298. Dentre outras mudanças, na linha do 
movimento nacional liderado pela Unale, propomos a 
implementação dos seguintes pontos no novo marco 
regulamentatório: a) Igualdade entre as tarifas dos 
serviços de telefonia pré e pós-pago; b) fim da tarifa 
básica da telefonia fixa; c) eliminação da tarifa de 
interconexão; d) disponibilidade detalhada da conta do 
pré-pago (online); e) desoneração dos tributos 
incidentes na conta telefônica; f) aumento do 
percentual de exigência às operadoras por parte da 
Anatel das áreas de cobertura para celulares e banda 
larga em municípios, nos mesmos parâmetros das zonas 
urbanas e rurais; f) venda de novas linhas de celulares 
limitada ao número de canais/sites disponíveis; g) 
criação de um mecanismo de "aceite" do usuário, na 
relação com a operadora, quando houver contratação 
de novos planos ou mudança dos mesmos; h) 
eliminação da tarifa de deslocamento, quando o 
usuário está em outra área de cobertura. 

VII.XIII - Encaminhamento do relatório aos 
órgãos de defesa do consumidor e sua 
disponibilização eletrônica no site da Assembleia 
Legislativa 
299. Recomenda-se o encaminhamento de cópia 
integral do presente relatório circunstanciado aos 
órgãos de defesa do consumidor atuantes no Estado 
do Espírito Santo, em especial para o Ministério 
Público Estadual, Ministério Público Federal, a 
Defensoria Pública Estadual, Delegacia de Defesa do 
Consumidor, Procuradoria-Geral do Estado do 
Espírito Santo e Procon’s Estadual e municipais, bem 
como, para a Anatel, Ministério das Comunicações, 
Senado e Câmara Federal, Secretaria Nacional de 
Defesa do Consumidor e Unale. Importante também, 
a disponibilização eletrônica no site da Assembleia 
Legislativa, para todos os interessados. 
300. Por fim, no que se refere ao Ministério 
Público Federal, pede-se uma atenção especial em 
face da omissão da Anatel, diante das provas 
colacionadas por esta Comissão Parlamentar de 
Inquérito, uma vez que restou devidamente 
comprovado que as operadoras de telefonia 
descumprem pontos fulcrais dos atos regulatórios 
expedidos pela própria Anatel. Há de ser verificado 
ainda, se não é o caso de responsabilização da 
Direção Nacional da Anatel frente a sua conduta 
omissiva, pela sua não colaboração junto aos 
trabalhos desta Comissão. 
 
Face ao exposto, após os trabalhos procedidos, com a 
análise minuciosa dos documentos apensados ao 
presente processo, os quais foram devidamente 
escriturados cronologicamente, apresento o relatório 
circunstanciado da presente CPI da Telefonia, bem 
como, as recomendações constantes do mesmo, aos 
Doutos Membros que compõem a referida Comissão, 
para análise, apreciação e votação final. 

 
PARECER DA COMISSÃO 

 
A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela 
Resolução n.º 3.376/13, para apurar a 
responsabilidade por danos causados ao consumidor 
na prestação inadequada de serviços de Telefonia 
oferecidos pelas operadoras que atuam no Estado do 
Espírito Santo, delibera por unanimidade acompanhar 
o Relator e aprovar na íntegra o Relatório Final, bem 
como, todas as recomendações constantes do mesmo, 
para as providências cabíveis, com a documentação 
pertinente em anexo. 
 
 Sala das comissões, em 25 de fevereiro de 
2014. 
 

Deputado Sandro Locutor (Presidente) 
Deputado Da Vitória (Vice-Presidente) 

Deputado Paulo Roberto (Relator) 
Deputado Genivaldo Lievore (Membro Efetivo) 


