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Brasília, 30 de julho de 2009

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A presente Nota de Esclarecimento  refere-se ao “Relatório do Sistema Nacional  de 
Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC sobre Telecomunicações”,  elaborado pelo 
Departamento de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  do Ministério  da Justiça  (DPDC/MJ)  e 
encaminhado à Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel em 23 de julho deste ano, pelo 
Excelentíssimo Senhor Tarso Genro, Ministro de Estado da Justiça.

Na qualidade de entidade integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a 
Anatel congratula o Ministério da Justiça pela salutar iniciativa, reafirmando o compromisso da 
Agência com a apuração e a punição de condutas infrativas, de modo a fazer valer os direitos dos 
consumidores de serviços de telecomunicações. 

Não obstante os esforços da Agência, é inegável a necessidade de reforçar-se a ênfase 
que já vem sendo conferida à defesa dos usuários do setor de telecomunicações, como exposto 
pelo Relatório. 

Ciente da relevância do setor de telecomunicações para a sociedade e da importância da 
transparência como instrumento de controle social, a Anatel aproveita o ensejo para apresentar 
algumas considerações  e  informações  adicionais  sobre  o tema,  de modo a  contribuir  para o 
perfeito entendimento dos fatos.

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O RELATÓRIO DO SINDEC

1.1. A respeito do tratamento de reclamações do consumidor
Reconhece-se, inicialmente, que os problemas apontados pelo Relatório do SINDEC 

relativamente aos serviços de telecomunicações corroboram as questões observadas pela própria 
Anatel, por meio dos diversos canais que a Agência coloca à disposição da sociedade, tais como 
a Central de Atendimento 133, o “Fale Conosco”, a “Sala do Cidadão”, além do atendimento por 
meio de cartas e fax. 

De fato, o quantitativo de reclamações recebidas pela Agência é mesmo superior ao 
total consolidado no Relatório do SINDEC, conforme dados disponíveis na página da Agencia 
na Internet, revelando que as empresas têm muitas vezes persistido no descumprimento de suas 
obrigações legais e regulamentares,  em particular no que diz respeito aos pontos examinados 
pelo Relatório. 

A efetividade na resolução de problemas dos consumidores não é tarefa simples, em 
razão do próprio quadro legal ao qual a Agência está adstrita. Muito embora a regulamentação 
editada pela Anatel esteja perfeitamente alinhada ao Código de Defesa do Consumidor, 
conforme  reconhecido  pelo  próprio  Relatório  do  SINDEC,  os  Processos  Administrativos 
instaurados pela Agência para reprimir infrações devem observar os ritos previstos na Lei do 
Processo  Administrativo  e  no  Regimento  Interno  da  Anatel,  que  criam  diversas  instâncias 
recursais e conferem amplas oportunidades de defesa para a prestadora. 
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A instauração de PADOs para punição das condutas é instrumento necessário, mas não 
suficiente  para  a  repressão  às  infrações  do  consumidor,  por  não  se  tratar  de  mecanismo de 
correção  imediata.  A  Anatel  tem  discutido,  internamente,  o  aprimoramento  de  seus  ritos 
processuais  com  vistas  à  maior  celeridade  e  eficiência  da  punição  por  descumprimento  de 
obrigações,  por  meio,  entre  outros,  da  alteração  de  seus  regulamentos  de  fiscalização  e  de 
aplicação  de  sanções  administrativas.  A  agilidade  processual  é,  contudo,  inevitavelmente 
limitada pela observância do devido processo legal.

Não obstante, todas as falhas nos serviços e no atendimento dispensado aos usuários 
que chegam ao conhecimento da Agência são devidamente investigadas e sancionadas. Ilustra 
essa afirmação o fato de que, desde 1997, a União arrecadou mais de R$ 380 milhões resultantes 
de multas aplicadas pela Anatel.

Empenhada  em  aumentar  a  efetividade  da  solução  de  reclamações  de  usuários  de 
serviços  de  telecomunicações,  a  Anatel  dispõe  de  sistema  automatizado  de  registro, 
encaminhamento  e  tratamento  das  demandas  que  favorece  a  celeridade  no  tratamento  das 
demandas.  No período consolidado no Relatório, o SINDEC registrou 607.746 demandas; na 
Anatel foram registradas 3,9 milhões, das quais 99,24% foram resolvidas. Cerca de 2,8 milhões 
(72%) das demandas foram resolvidas em até cinco dias úteis. São, ademais, realizadas reuniões 
periódicas  com as  prestadoras,  de  caráter  preventivo,  onde  são  assumidos  compromissos  de 
melhoria e são apresentadas ações relativas às questões recorrentes e coletivas.

Para além dessas ações empreendidas,  detalhadas na parte final  deste documento, a 
Agencia criou, em janeiro de 2009, o Índice de Desempenho no Atendimento – IDA, como 
instrumento adicional de transparência. Tal índice permite ao usuário acompanhar, na página da 
Anatel na internet, a classificação obtida por sua prestadora. O IDA leva em consideração quatro 
fatores do atendimento: a capacidade da prestadora de atender as demandas no prazo de cinco 
dias, de diminuir a quantidade de reclamações, de reduzir pendências e de evitar reincidências. 
Quanto melhor o desempenho no atendimento relativamente às metas estabelecidas pela Anatel, 
maior o índice da prestadora. Trata-se de indicador objetivo que permite que o usuário tenha 
referências para optar entre uma e outra prestadora, incentivando a competição entre elas, assim 
como um estímulo para que as prestadoras melhorem os serviços.

1.2. A respeito do segmento de aparelhos celulares 
Conforme mencionado no Relatório, o critério de seleção de informações envolve não 

só  a  prestação  dos  serviços  de  telecomunicações,  mas  também  o  “segmento  de  aparelhos 
celulares dentro da área de produtos”. Sobre esse ponto é preciso esclarecer que a competência 
da Agência é limitada à certificação e homologação desses aparelhos, conforme disposto no art. 
19, incisos XII, XIII e XIV da Lei Geral de Telecomunicações (Lei n.º 9.472/97). 

Vícios no produto, problemas de garantia e falta de peças de reposição – os principais 
problemas levados aos Procons, como dispõe o Relatório, estão fora da jurisdição da Agência, 
tratando-se de relações estritamente consumeiristas.  A Anatel não possui competências legais 
para  tratar  de  problemas  associados  à  comercialização  de  aparelhos  celulares  que, 
conforme gráfico constante no Relatório, correspondem a 27,89 % das demandas do setor de 
telecomunicações.
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Por esse motivo, é importante ressaltar que as informações consolidadas (constantes da 
página 6 do Relatório), que indicam que o setor de telecomunicações participa com 32,95% do 
total de demandas do SINDEC, não refletem somente itens sob a responsabilidade da Anatel. Do 
mesmo  modo,  o  agrupamento  das  demandas  é  inadequado,  pois  leva  em  consideração  os 
problemas nas relações de consumo de aparelhos celulares, que não podem ser considerados 
integrantes de “setores regulados” (vide páginas 9, 16 e 17).

Saliente-se que o processo de homologação de aparelhos celulares busca comprovar o 
atendimento de requisitos funcionais de equipamentos terminais de telecomunicações,  não se 
relacionando com as subseqüentes práticas de comercialização de tais equipamentos.

Apesar  disso,  em  atenção  à  sugestão  da  DPDC,  a  Anatel  avaliará  a  viabilidade 
operacional de realizar fiscalizações acerca dos itens mencionados no Relatório SINDEC, de 
modo a mitigar problemas recorrentes relatados por consumidores.

3. AÇÕES QUE A ANATEL TEM DESENVOLVIDO E QUE ENVOLVEM A PROTEÇÃO DO 
CONSUMIDOR 

A Anatel tem desenvolvido numerosas atividades com vistas à proteção do consumidor, 
muitas delas em parceria com o próprio DPDC. Como mencionado anteriormente,  a Agência 
oferece canais próprios de atendimento aos usuários dos serviços de telecomunicações (por meio 
de  telefone,  internet  e  Salas  do  Cidadão),  que  permitem  solucionar  praticamente  todas  as 
reclamações  encaminhadas  à  Agência.  A eficiência  no  atendimento  é  mensurada  pelo  IDA, 
acima descrito e, ademais, a Agência possui indicadores técnicos de qualidade dos serviços, que 
são monitorados de forma permanente, tanto no quadro das superintendências responsáveis pelos 
serviços, quanto no âmbito da fiscalização. Vale mencionar, nesse sentido, a recente revisão dos 
regulamentos  da  telefonia  móvel  (SMP)  e  fixa  (STFC),  que  confere  renovada  ênfase  ao 
atendimento dos usuários, bem como a aprovação do Regulamento de Proteção dos Usuários do 
Serviço de TV por Assinatura.

Outra iniciativa importante diz respeito à assinatura de acordo de cooperação com o 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), no âmbito do Programa de Fortalecimento 
da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação (Pro-Reg), da Casa Civil da Presidência 
da República. Na qualidade de “agência piloto”, juntamente com a Anvisa, a Anatel participa do 
projeto cujo objetivo é o aumento da participação social no processo de regulação. Em agosto 
próximo o IDEC promoverá a capacitação de 50 servidores da Anatel em direito do Consumidor. 
Em setembro, a Anatel capacitará número equivalente de integrantes do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor.

A Anatel entende ser extremamente positiva tal parceria, permitindo à Agência avaliar 
e  tomar  conhecimento  das  medidas  possíveis  para  ampliar  a  participação  social  nos 
procedimentos de regulamentação, bem como criar mecanismos que possam facilitar e promover 
o esclarecimento dos direitos dos usuários, e que estimulem sua interação com a Agência.

A  reativação  do  Conselho  Consultivo  da  Anatel,  a  implantação  em  2008  de  46 
Conselhos de Usuários na telefonia fixa e a reativação do Comitê de Defesa dos Usuários, que 
conta inclusive com a participação de representantes do DPDC, representam outras iniciativas 
importantes no aprimoramento de mecanismos de defesa do usuário e de participação social da 
agência. 
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A  Anatel  recorre  também  freqüentemente  à  realização  de  Audiências  e  Sessões 
Públicas  no  caso  da  edição  de  regulamentação  relevante,  o  que  aconteceu  recentemente  na 
edição do Plano Geral de Atualização da Regulamentação – PGR e da renovação dos contratos 
de concessão do STFC, com novas metas de universalização (PGMU) e qualidade (PGMQ), com 
ampla participação de órgãos de defesa dos consumidores. A Agência busca, adicionalmente, 
adotar iniciativas positivas para o exercício do direito de escolha do cidadão, como a recente 
implementação da Portabilidade Numérica, instrumento que permite a mudança de prestadora 
com a manutenção do número.

A  Agência  tem  trabalhado  na  elaboração  de  cartilhas  sobre  Universalização  e 
Acessibilidade, recorrendo a uma linguagem apropriada ao pleno entendimento do cidadão. Tais 
cartilhas  tem  sido  distribuídas  nos  eventos  em  que  a  Agência  participa,  como  ocorreu  no 
"Encontro Nacional de Prefeitos" realizado este ano em Brasília/DF, na "Reatech 2009 - Feira 
Internacional  de  Tecnologias  em Reabilitação,  Inclusão  e  Acessibilidade"  realizado  em São 
Paulo/SP, na "Semana do Consumidor" em Brasília e outras capitais, nas Audiências Públicas, 
entre outras. 

Está  sendo  encaminhado  ofício  da  Anatel  aos  Prefeitos  dos  5.565  municípios 
brasileiros,  com  o  intuito  de  ampliar  a  participação  das  prefeituras  no  mapeamento  de 
localidades  e  construção  da  base  de  dados  da  Agência,  bem como esclarecer  e  divulgar  as 
questões relativas às metas de universalização, acessibilidade e "backhaul". Essa interação é feita 
por  meio do  sistema de  "Cadastro  de  Informações  aos  Municípios"  disponível  no portal  da 
Agência no endereço: http//www.anatel.gov.br/universalizacao. Vale ressaltar que esta interação 
decorrente do ofício enviado em 2006, foi objeto de reconhecimento do TCU, em Acórdão que 
ressalta a iniciativa da Anatel.

Vale mencionar, igualmente, as atividades da Anatel no campo da fiscalização. Antes 
mesmo da entrada em vigor do Decreto do SAC (Decreto n.º 6.523), a Anatel já fiscalizava o 
cumprimento das obrigações regulamentares e contratuais relativas aos call centers, por parte das 
prestadoras  dos  serviços  de  telecomunicações.  Essas  fiscalizações  foram  embasadas  em 
Resoluções  da  Anatel,  tais  como,  os  Planos  Gerais  de  Metas  de  Qualidade  para  o  Serviço 
Telefônico Fixo Comutado – STFC, para o Serviço Móvel Pessoal – SMP, e para Serviço de TV 
por Assinatura e os Regulamentos dos referidos serviços. Especificamente, para o Serviço Móvel 
Pessoal,  no início  de  2008,  foram realizadas  fiscalizações  relativas  ao novo regulamento  do 
serviço, conduzindo à instauração de PADOs contra empresas. 

Com a entrada em vigor, em 1º de dezembro de 2008, do Decreto nº 6.523 e  conforme 
já previsto no Plano Operacional de Fiscalização, realizou-se fiscalização específica nas centrais 
de atendimento telefônico de prestadoras de telecomunicações, entre elas as concessionárias do 
STFC e as prestadoras do SMP. Tal fiscalização teve início em 2 de dezembro de 2008 e término 
em 6 de maio do presente ano, resultando na instauração de 23 PADOs para prestadoras de 
telefonia fixa e móvel, considerando as seis concessionárias de STFC, os nove maiores grupos 
econômicos de SMP e as duas maiores prestadoras de TVA, além das principais prestadoras do 
Serviço de Comunicação Multimídia.

As principais irregularidades encontradas na fiscalização do decreto do SAC foram: 

(i) falta,  no  primeiro  menu  eletrônico,  de  opção  de  contato  com  atendente,  de 
reclamação e de cancelamento (Art. 4º do Decreto nº 6.523/2008);
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(ii) acesso inicial ao atendente condicionado ao fornecimento de número do telefone 
(§3º do Art. 4º do Decreto nº 6.523/2008);

(iii) tempo para  contato  direto  com atendente  superior  a  60  segundos  (Art.  1º  da 
Portaria nº 2.014/2008-MJ c/c parágrafo único do Art. 17 do PGMQ-STFC);

(iv) prestadora  não  garante  acesso  ao  SAC  às  pessoas  portadoras  de  deficiência 
auditiva ou da fala (Art. 6º do Decreto nº 6.523/2008);

(v) centro  de  atendimento  não  disponibiliza  canal  único  de  acesso  para  serviços 
ofertados conjuntamente e pertencentes ao mesmo grupo empresarial (parágrafo 
único do Art. 7º do Decreto nº 6.523/2008);

(vi) centro de atendimento não efetua transferência imediata ao setor competente para 
atendimento  definitivo da demanda,  caso o primeiro  atendente  não tenha essa 
atribuição (Art. 10 do Decreto nº 6.523/2008); 

(vii) demanda de usuário repetida após seu registro pelo primeiro atendente (Art. 12 do 
Decreto nº 6.523/2008);

(viii) centro de atendimento não informa registro numérico no início do atendimento 
(Art. 15 do Decreto nº 6.523/2008).

É  importante  ressaltar  que  as  atividades  de  fiscalização  desenvolvidas  pela  Anatel 
somente são agendadas com a prestadora quando o acompanhamento de funcionários da 
mesma for essencial para que o fiscal tenha acesso às informações de que necessita. No 
entanto, mesmo nestes casos,  as prestadoras não têm conhecimento prévio a respeito das 
informações que serão acessadas pela equipe de fiscalização e, que tal procedimento, não 
prejudica o resultado do trabalho de fiscalização. Tal afirmativa tem reflexo nos resultados 
constatados pela fiscalização e nos correspondentes PADOS instaurados.

Por fim, deve-se salientar que, para além das diversas iniciativas acima enumeradas, a 
Anatel  e o  Ministério da Justiça,  por  meio do DPDC, têm atuado de forma coordenada em 
assuntos relacionados aos direitos do consumidor, revelando o espírito cooperativo e de respeito 
mútuo que deve nortear a relação entre dois órgãos comprometidos com o bem público e que 
compartilham  valores  e  responsabilidades.  Mencionem-se,  a  título  exemplificativo,  algumas 
ações recentes:

(i) participação  da  Anatel,  com  envio  de  numerosas  contribuições,  na 
elaboração do Decreto do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 
(Decreto n.º º 6.523/2008) e, posteriormente, a sua participação em diversas 
reuniões realizadas no Ministério da Justiça com empresas e associações do 
setor para discutir a aplicação e ações relativas ao Decreto em questão; 

(ii) participação  da  Anatel,  com  contribuições  específicas,  na  elaboração  da 
Portaria nº 2.014, de 13/10/2008, do Ministro da Justiça que estabelece o 
tempo  máximo  para  contato  direto  com  o  atendente  o  horário  de 
funcionamento no SAC; 

(iii) reunião, no primeiro semestre de 2008, com o Procon de São Paulo para 
esclarecimentos  acerca  das  competências  da  agência  relativamente  a 
certificação de produtos; 
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(iv) convite  da  Anatel  para  participação  de  representantes  do  Procon de  São 
Paulo  no  Fórum  de  Certificação  de  Produtos,  de  modo  a  permitir  que 
apresentassem questões diretamente aos fabricantes e aos operadores;

(v) curso sobre telecomunicações realizado pela Escola Nacional de Defesa do 
Consumidor nos dias 4, 5 e 6 de março de 2009, em Palmas/TO, para a 
Região Norte, que contou com a participação de palestrantes da Anatel; 

(vi) Cartilha de Perguntas e Respostas sobre o Serviço Móvel Pessoal – SMP e o 
Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC,  em elaboração,  em parceria 
como DPDC; 

(vii) reunião na Anatel com o DPDC, em 08/05/2009, para discutir dúvidas sobre 
a regulamentação do SMP e contribuir para a versão final de Parecer sobre o 
Regulamento do SMP, elaborado pelo DPDC; 

(viii) participação da Anatel no II Seminário do Fórum Permanente de Defesa do 
Consumidor do Ceará, em 22/5/2009, como palestrante, sobre o tema  “O 
Código de Defesa do Consumidor e o decreto dos SACs”; 

(ix) reunião  no  DPDC,  em  26/6/2009,   para  apresentar  proposta  da 
Superintendência  de  Serviços  Públicos  de  atuação  em  parceria  com  o 
DPDC, Procons e Ministério Público; e

(x) reunião em Palmas/TO, em 25/6/2009, para discutir ações para solucionar o 
problema da cobrança indevida e restituição em dobro do valor pago em 
excesso, com participação de diversos servidores da Anatel, do DPDC/MJ, 
do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, do Procon 
Palmas/TO e de empresas. 

Ressalte-se, finalmente, o empenho da Anatel em firmar convênio com o DPDC, de 
modo a institucionalizar e tornar contínua a colaboração entre os dois órgãos no que se refere à 
defesa do usuário e ao aprimoramento da política regulatória para a proteção dos consumidores.

Tal  propósito  reflete-se  na  previsão  consagrada  no  Plano  Geral  de  Atualização  da 
Regulamentação (PGR), aprovado pela Anatel em novembro de 2007,  entre as metas de curto 
prazo, quais sejam a promoção de parcerias  com os órgãos oficiais  de proteção e defesa do 
consumidor; a realização de estudos e elaboração de propostas que visem à adoção de princípios 
de  qualidade  percebida  pelos  usuários  nos  serviços  de  telecomunicações,  à  melhoria  do 
procedimento  de  atendimento  às  reclamações  dos  usuários  e  ao  aprimoramento  dos 
procedimentos de fiscalização com o foco no usuário; a revisão dos contratos de concessão, com 
foco no atendimento de áreas rurais e de fronteira, bem como na oferta de planos especiais para 
pessoas de baixa renda.

4. COMPROMISSO DA ANATEL

A ação da agência no sentido de estimular a competição e a diversidade dos serviços, 
com a criação oportunidades de investimento e de desenvolvimento do setor, é acompanhada 
pela  permanente  preocupação com a preservação e  ampliação dos direitos do usuário,  como 
prescrito na Lei Geral das Telecomunicações e no Código de Defesa do Consumidor. 
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A Anatel segue em busca de resultados mais eficazes na prestação do serviço e não 
hesitará  em tomar  novas  e  mais  severas  iniciativas  na  apuração e  punição de  infrações  aos 
direitos do consumidor. 

Reconhecendo as dificuldades existentes, a Anatel reafirma seu compromisso com os 
usuários e disposição para trabalhar em parceria com os demais órgãos de defesa do consumidor 
de modo a punir e inibir a prática de infrações consumeiristas.
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