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1. INTRODUÇÃO 

 

No dia 23 de abril de 2013, em ato realizado no Salão Júlio de Castilhos, na 

Assembleia Legislativa, o deputado Pedro Westphalen instalou oficialmente a 

CPI da Telefonia. Através do requerimento n.º 01/2013 (folhas 02/06), delimitou 

o fato e determinou o objeto do presente Inquérito Parlamentar, que tinha como 

objetivo “apurar a responsabilidade por danos ao consumidor na prestação 

inadequada de serviços de telefonia oferecidos pelas operadoras que atuam no 

Rio Grande do Sul, nos termos do artigo nº 24, VIII da Constituição Federal, 

onde foram abordados os seguintes aspectos: (I) falta de investimento e 

defasagem tecnológica nos equipamentos; (II) áreas com coberturas, mas sem 

sinal ou com sinal deficiente; (III) queda frequente de ligações telefônicas; (IV) 

transmissão de dados deficitária; (V) forma de cobrança dos cartões pré-pagos; 

(VI) resolutividade dos serviços de centrais de atendimento ou call center na 

solução das reclamações dos consumidores. 

 

A presente subcomissão não pretende questionar a atividade técnica ou política 

da agência, mas sim, verificar se os serviços de telecomunicações que estão 

sendo ofertados estão dentro dos parâmetros de providências e 

encaminhamentos pela CPI desta Casa em seu relatório em 2013.  

 

Vale ressaltar que a CPI da Telefonia foi protagonista na construção de um 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que foi firmado entre as operadoras, 

o Ministério Público Estadual (MPE), o Ministério Público Federal (MPF), com 

anuência do SINDITELEBRASIL, OAB/RS, e o PROCON/RS. O termo tinha por 

objetivo agilizar os investimentos e qualificar o atendimento ao consumidor, 

assim como os serviços prestados pelas operadoras, de forma que viessem a 

atender aos níveis de satisfação estabelecidos pela ANATEL. 
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A seguir transcrevemos o TAC incluído no relatório da CPI da Telefonia em 

2013, como forma de ressaltar a importância da Assembleia Legislativa e da 

sociedade para os serviços que estão sendo prestados. 

 

2. COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELAS EMPRESAS OPERADORAS DE 

TELEFONIA DURANTE A CPI EM 2013 

 

Os relatos que seguem são os acordo firmados entre o Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul, a Promotoria de Justiça Especializada de Defesa 

do Consumidor, e o Ministério Público Federal, o titular do 2º Ofício de Defesa 

do Consumidor e da Ordem Econômica da Procuradoria da República no Rio 

Grande do Sul, juntamente com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Sul, representada pelo seu presidente, vice-presidente e relator da 

CPI da Telefonia, e, além do Procon Estadual, a OAB/RS e o SINDITELEBRASIL, 

como anuentes, e as operadoras de telefonia VIVO, TIM, OI e CLARO, que em 

04 de novembro de 2013, resolvem celebrar um Termo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta - TAC, como resultado dos trabalhos da CPI da 

Telefonia da ALERS, em relação à prestação dos serviços de telefonia e internet, 

de modo a respeitar a modicidade tarifária e qualidade dos serviços prestados, 

com implementação de novas tecnologias. 

A presente subcomissão tem por finalidade verificar se os compromissos 

assumidos frente as entidades foram cumpridas e se ainda há pendencias. 

 

As operadoras comprometem-se, em atenção ao artigo 6º inciso III da Lei 

8078/90 – Direito à Informação - a manter ou criar, em 30 dias, em seus 

endereços eletrônicos, os links de consulta dos mapas de cobertura, anunciar 

em suas lojas e agentes autorizados/revendas (através de cartazes que alertam 

para consulta da cobertura, conforme previsto no TAC firmado entre as 

operadoras e PROCON/RS em agosto de 2012) e fazer constar nos seus 

contratos informações que tornem clara e precisa a compreensão do 

consumidor com relação às áreas de cobertura do serviço quando da venda de 

linhas de telefonia e Internet. 
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As operadoras, no prazo de quinze dias a contar desta data, comprometeram-

se a apresentar ao Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de 

Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, e ao Ministério Público Federal, 

por meio do 2º Ofício Do Consumidor e da Ordem Econômica, detalhado Plano 

Nacional de Melhoria da Prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP)  

presentado, aprovado e divulgado pela ANATEL para o Rio Grande do Sul, com 

a especificação de sua efetiva implantação, bem como eventuais alterações, 

informações que poderão ser repassadas à CPI da Telefonia ou outros órgãos 

públicos que o Ministério Público entender que devam ter acesso. 

 

Nesse sentido, as operadoras comprometem-se a apresentar aos Ministérios 

Públicos Federal e Estadual, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da 

assinatura deste documento, as informações melhoria da qualidade do serviço 

no Estado do Rio Grande do Sul, com informações específicas de expansão de 

cobertura, com número de antenas a serem instaladas por município ao longo 

de 2013. Relativamente a 2014, as informações sobre as previsões de expansão 

da cobertura serão prestadas até o final do 1º trimestre do respectivo ano. 

 

As informações específicas de expansão de cobertura e melhoria da qualidade, 

prestadas ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da 

Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, e ao Ministério 

Público Federal, por meio do 2º Ofício do Consumidor e da Ordem Econômica, 

poderão ser alteradas em razão da ausência de locais passíveis de instalação 

de equipamentos ou em decorrência da legislação. Eventuais alterações nos 

planos de expansão, pelos motivos ora sinalizados, serão encaminhadas para 

conhecimento do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e do 

Ministério Público Federal, que poderão disponibilizar para outros órgãos 

signatários ou anuentes deste documento, ressalvado o sigilo da informação. 

 

As operadoras comprometeram-se ainda a receber reclamações encaminhadas 

pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal, manifestando-se, 

fundamentadamente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do 

recebimento da listagem, sobre as respostas apresentadas, acompanhadas de 
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informações e dados técnicos. 

 

O Ministério Público Estadual, por meio do Centro Operacional de Defesa do 

Consumidor, apresentará às operadoras listagem das reclamações registradas 

e não resolvidas nos últimos 12 meses, existentes em órgãos de defesa do 

consumidor, especialmente aquelas protocoladas nos Procons, onde constarão 

os dados cadastrais do consumidor (Nome Completo, CPF, número da linha 

telefônica ou banda larga objeto da demanda, número de protocolo da 

operadora, caso tenha, número de contato do consumidor) e o conteúdo da 

inconformidade. Independentemente da manutenção dos contratos pelos 

consumidores, as operadoras comprometem-se a receber as reclamações nos 

termos do caput desta cláusula. Em caso de impossibilidade de resolução, as 

operadoras deverão apresentar justificativa individual, permitindo ao 

consumidor a rescisão, sem prejuízo da incidência de multas eventualmente 

previstas. 

As operadoras comprometem-se também a promover, em ação conjunta, um 

mutirão no Rio Grande do Sul, a comportar estrutura mínima de local e pessoal, 

durante todo o horário comercial de cada estabelecimento, atingindo todos os 

municípios onde possuam cobertura, através de lojas próprias e revendas não 

próprias, exclusivas de cada operadora de telefonia ou outros pontos de 

atendimento previamente determinados e amplamente divulgados por elas, 

como por exemplo, mas não se limitando, Correios, de 1º a 20 de fevereiro de 

2014, para recepção de reclamações de usuários, bem como dos usuários que 

já apresentaram reclamações aos órgãos de defesa do consumidor, exceto os 

corporativos, objetivando a resolução, entre outros, dos seguintes problemas: 

Cobrança indevida de valores, no prazo de cinco dias úteis do recebimento da 

reclamação; 

Após o acolhimento da reclamação e/ou o pagamento da fatura, no prazo de 

cinco dias, a retirada do nome dos consumidores dos bancos de dados de 

proteção ao crédito. 

As operadoras deverão apresentar aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, 

que compartilharão com os demais compromitentes e anuentes, até o dia 1º de 

fevereiro de 2014, o Plano de Atendimento ao Mutirão, em que deverá constar 
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a relação dos municípios onde tenha cobertura, os locais onde será realizado o 

Mutirão por cidade e fluxograma do atendimento até a resposta das demandas 

dos clientes. 

As operadoras se comprometem a enviar, no prazo de 30 (trinta) dias após o 

término do mutirão, relatório geral dos resultados obtidos, contendo o motivo 

das reclamações e quantidade de atendimentos, ao Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Sul, por meio da Promotoria de Justiça Especializada de 

Defesa do Consumidor, e ao Ministério Público Federal, por meio do 2º Ofício 

do Consumidor e da Ordem Econômica. 

Comprometem-se todas as operadoras, durante os últimos dez dias do mês de 

janeiro de 2014, a realizar campanha publicitária única a ser implementada pelo 

SINDITELEBRASIL, conforme plano de mídia em anexo ao presente ajuste (que 

passa a integrá-lo), bem como nos sites das respectivas operadoras, para 

chamamento dos consumidores a fim de participarem do mutirão previsto na 

cláusula anterior, contendo o comunicado abaixo: 

“Em razão das conclusões adotadas pela CPI da Telefonia da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul em conjunto com os Ministérios Públicos 

Federal e Estadual e, em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta, 

todas as operadoras de telefonia se comprometeram a promover nas cidades 

onde possuam cobertura no Estado, no período de 01 a 20 de fevereiro de 2014, 

um mutirão para atendimento de reclamações dos consumidores por cobranças 

indevidas. Na oportunidade, os consumidores também poderão ser informados 

sobra a área de cobertura de sinal existente." 

As operadoras se comprometem, no prazo de até 60 dias a contar da assinatura 

deste documento, a apresentar para os Ministérios Públicos Federal e Estadual 

a otimização realizada nos seus canais de comunicação com seus 

consumidores (todos os canais da web, serviço de atendimento ao consumidor 

por telefone e atendimento presencial em lojas próprias) para servirem de meio 

de acesso imediato para formalização de reclamações e pedidos de 

cancelamento do serviço, com pronta geração de protocolo, cujo número deve 

ser encaminhado imediatamente ao consumidor, por meio de resposta 

automática via sms,  e-mail, meio físico ou qualquer outro meio hábil, através do 

qual o consumidor terá acesso ao conteúdo de sua solicitação ou reclamação 
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via Internet (imprimível pelo consumidor, no mínimo, na modalidade impressão 

de tela). 

As compromissárias também se obrigam a instituir, no prazo de 120 (cento e 

vinte) dias, a contar da celebração do presente acordo, chat on line para 

formalização de reclamações, disponibilizando em todos os meios de 

comunicação com os consumidores, exceto publicidade, informações sobre 

como obter o histórico das reclamações intrinsecamente ligadas ao consumidor. 

Parágrafo segundo: 

Com relação aos pedidos de cancelamentos do serviço solicitados pelos 

consumidores, as operadoras se comprometem a informar o número sequencial 

de protocolo de atendimento e efetuar o cancelamento em até 48 (quarenta e 

oito) horas do recebimento do pedido, exceto se, dentro desse prazo, o 

consumidor manifestar expressa retratação diretamente à prestadora e está   

dispuser de prova idônea nesse sentido (por gravação da comunicação ou outro 

meio idôneo), caso em que esta prova se sobreporá ao comprovante da 

solicitação de rescisão. O pedido de cancelamento do serviço pelo consumidor 

pode ser feito, por meio do seu Call Center, sítio da respectiva operadora na 

internet e presencialmente através das suas lojas próprias no Rio Grande do Sul 

A exigibilidade desta cláusula, no que tange à possibilidade de pedido de 

cancelamento do serviço via sítio da respectiva operadora na Internet, fica 

suspensa por 120 dias, contados da assinatura deste compromisso, no intuito 

de aguardar a conclusão das tratativas em andamento entre a ANATEL e 

prestadoras para definição do modo de implantação desse direito do consumidor, 

passando a produzir todos os seus efeitos jurídicos após vencido esse prazo, 

independentemente da conclusão dessas tratativas. 

Comprometem-se as prestadoras a sustentar a incorporação do conteúdo desta 

cláusula nas tratativas de que trata o parágrafo anterior, no intuito de assegurar 

uniformidade nacional da metodologia a ser adotada para efetivação do direito 

à rescisão pela Internet, para o que contribuirá o Ministério Público Federal, 

inclusive pela via judicial, se necessário. 

Comprometem-se as operadoras a implantar tecnologia que permita aos 

consumidores, logo após o processamento da chamada, receber informação de 

identificação para saber se a operadora destinatária é a mesma daquela que 
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originou a ligação, de forma que o consumidor saiba que está pagando tarifa 

intra-rede. 

Comprometem-se as operadoras, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta data, 

a implementar, caso ainda não possuam, canal de atendimento gratuito aos 

consumidores, que permita a apresentação de reclamação sobre qualidade e 

outras peculiaridades do serviço contratado. 

Comprometem-se as operadoras a divulgar o número gratuito em todas as suas 

faturas e página na Internet, bem como a disponibilizar as gravações dos 

atendimentos, nos termos do Decreto 6.523/2008, art. 15, parágrafo 3º, aos 

consumidores, aos órgãos de defesa do consumidor e aos Ministérios Públicos 

Estadual e Federal, desde que mediante a concordância por escrito do 

consumidor, no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir da solicitação. 

As operadoras comprometem-se a manter o serviço de atendimento aos 

PROCONS do Rio Grande do Sul por meio do canal exclusivo 0800. 

As operadoras comprometem-se a estender, no prazo de 90 dias, o serviço de 

atendimento exclusivo ao PROCON, por meio do canal 0800, à Promotoria de 

Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul e Ministério Público Federal. 

As compromissárias e os Ministérios Públicos Estadual e Federal realizarão 02 

(duas) reuniões por ano, no período de dois anos, que ocorrerão nos meses de 

abril e outubro, em data e local a serem definidos pelo Ministério Público, tendo 

por objetivos principais:  

a) identificar e dar encaminhamento a demandas fundamentadas de 

abrangência coletiva em relação a melhoria de qualidade do sinal no Rio Grande 

do Sul;  

b) acompanhar as providências e medidas efetuadas pelas operadoras para 

melhoria da qualidade do sinal; e, sempre que possível;  

c) resolver consensualmente as reclamações fundamentadas. 

Em no máximo 10 (dez) dias após a comunicação da reunião, as operadoras 

enviarão ofício aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, informando os 

nomes e o cargo dos executivos da empresa com competência para tratar dos 

temas da reunião, que comparecerão ao evento, sendo asseguradas as 

presenças do diretor regional e do responsável pela área técnica, ou executivos 
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com funções equivalentes. 

Poderão ser convidados a participar das reuniões o PROCON-RS, o PROCON 

Porto Alegre e outros órgãos de defesa do consumidor, que poderão apresentar 

demandas fundamentadas de natureza coletiva, às quais será dado o mesmo 

tratamento prioritário daquelas apresentadas pelos Ministérios Públicos. 

A Gerência Regional da ANATEL será convidada a participar das reuniões para 

o fim de fornecer subsídios de natureza técnica e regulatória a propósito das 

demandas apresentadas, cabendo ao Ministério Público Federal, se necessário, 

requisitar a presença de servidores ocupantes de cargos e funções técnicas 

pertinentes para tais fins, bem como a realização de diligências fiscalizatória 

sempre que necessário (art. 8º, III, LC 75).  

Das reuniões se lavrará atas que especificarão as demandas fundamentadas, 

devendo as operadoras apresentarem, no prazo de 60 dias do recebimento das 

atas, resposta fundamentada em que indicarão as providências específicas que 

adotarão para corrigir as deficiências de qualidade identificadas e o prazo em 

que as concluirão, não superior a 6 (seis) meses, ou justificarão de modo 

específico a negativa em adotá-la; 

As questões relacionadas à qualidade de sinal serão avaliadas de acordo com 

o previsto nas resoluções da ANATEL e mediante critérios técnicos 

estabelecidos pela agência reguladora. 

A título de recomposição dos danos difusos, as operadoras se obrigam a investir 

no Rio Grande do Sul, tendo como base o anexo, cujo plano de implementação 

especificado, com respectivo cronograma de execução, será remetido aos 

Ministérios Públicos Estadual e Federal no prazo de 30 dias a partir da 

celebração do presente acordo, por cada operadora que estiver obrigada a 

realizar o investimento. O Plano, além de prever a operadora responsável por 

cada investimento e respectivo prazo para sua implementação, deverá 

contemplar exclusivamente operações que ainda não estejam abrangidas pelos 

cronogramas de atendimento obrigatório impostos pela ANATEL. 

Além disso, a empresa OI se compromete, nos termos das regras e 

cronogramas estipulados pela Anatel e estabelecido no Edital de Licitação n.º  

004/2012/PVCP/SPV, através do SMP ou do STFC associado ao Serviço de 

Comunicação Multimídia – SCM, a viabilizar com serviços de voz e dados 
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nas regiões, definidas como as áreas compreendidas até a distância de 30 

km do limite das localidades sede de todos os municípios brasileiros, até 

31 de dezembro de 2015, sendo: 

30% dos municípios brasileiros até 30 de junho de 2014; 

60% dos municípios brasileiros até 31 de dezembro de 2014; e 

100% dos municípios brasileiros até 31 de dezembro de 2015. 

 

O cumprimento dos prazos de execução dispostos no Cronograma de 

Investimentos mencionados no caput da presente cláusula poderá ser alterado 

em função da demora na obtenção das licenças e autorizações pertinentes para 

instalação das antenas, decorrente de atraso por parte dos órgãos competentes, 

hipótese que deverá ser devidamente atestada e comunicada ao Ministério 

Público. 

Os investimentos projetados nas localidades constantes do Cronograma de 

Investimentos anexo poderão ser alterados por outros equivalentes, desde que 

justificados, por escrito, e aceitos pelos compromitentes. 

Comprometem-se as operadoras, no prazo de 30 dias a contar da celebração 

do presente ajuste, a informar, através de seus canais de comunicação (como 

por exemplo, lojas próprias ou site ou contrato) aos consumidores que as faturas 

de cobrança pelos serviços serão entregues até cinco dias antes da data de 

vencimento, data de conhecimento do consumidor. Caso não seja recebida no 

referido prazo, o consumidor manterá contato através dos canais de 

atendimento da empresa, por exemplo call center, chat on line ou em lojas 

próprias, para solicitação da segunda via ou código de barras que permita o 

pagamento até o vencimento. 

Fica estabelecida multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 180 (cento 

e oitenta) dias, pelo descumprimento do estabelecido no caput das Cláusulas 

1ª, 2ª, e seu parágrafo primeiro, 3ª, 6ª, 8ª e 11ª; bem como multa por infração 

nos valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

por hipótese de descumprimento das Cláusulas 4ª e 5ª, respectivamente. 

Em caso de descumprimento injustificado da obrigação de apresentar ao 

Ministério Público o Plano mencionado no caput da cláusula 10ª, fica estipulada 

a incidência de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Fica, ainda, 
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estabelecida a incidência de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por 

descumprimento injustificado do prazo previsto para a implementação de cada 

investimento descrito no cronograma do Plano de Investimentos aludido no 

caput da mesma cláusula, bem como de outros investimentos eventualmente 

estabelecidos, na forma do parágrafo terceiro da cláusula décima. 

Fica estabelecida a multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela ausência 

injustificada à reunião de que trata a cláusula nona dos representantes das 

compromissárias, nos termos lá previstos. Fica estabelecida ainda a incidência 

de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento da 

obrigação estatuída no parágrafo 4º. da mesma cláusula nona. Em respeito aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a aplicação de 

eventual multa será precedida de notificação à operadora informando sobre a 

infração, concedendo prazo de 15 dias para justificativa que será avaliada pelo 

órgão notificante. Tais valores serão corrigidos pelo IGPM, ou outro índice que 

o substitua, e serão destinados ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor 

(Lei Estadual n.º 10.913/97 e Decreto Estadual n.º 38.864/98). 

 

 

 

 

3. MARCO HISTÓRICO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO DA 

ANATEL 

 

 

Edital de Licitação Anatel – 2006: Edital n.º 005/2006/SPV-ANATEL - 

DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SATÉLITE BRASILEIRO PARA 

TRANSPORTE DE SINAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

Segundo este edital o objeto desta licitação era conferir até três 

Direitos de Exploração de Satélite Brasileiro para Transporte de Sinais de 

Telecomunicações, utilizando satélites geoestacionários, pelo prazo de 15 

(quinze) anos, prorrogável uma única vez, em posições orbitais que estejam em 
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processo de coordenação ou de notificação em nome do Brasil ou resultantes 

de processos de coordenação a serem iniciados junto à União Internacional de 

Telecomunicações - UIT, e uso de radiofrequências associadas. 

 

Direito de Exploração de Satélite Brasileiro para Transporte de Sinais de 

Telecomunicações, de acordo com a Lei n.º 9.472/97, é o que assegura a 

ocupação da órbita e o uso das radiofrequências destinadas ao controle e 

monitoramento do satélite e à telecomunicação via satélite. 

 

A Anatel, a seu critério, poderá iniciar, quando considerar conveniente, novo 

processo visando conferir novos direitos de exploração, após o término do 

presente processo licitatório. 

 

Edital de Licitação Anatel – 2011: Edital n.º 002/2011/PVSS/SPV-ANATEL - 

DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SATÉLITE BRASILEIRO PARA 

TRANSPORTE DE SINAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

O objeto desta licitação era conferir até quatro Direitos de Exploração de Satélite 

Brasileiro para Transporte de Sinais de Telecomunicações, utilizando satélites 

geoestacionários, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável uma única vez, 

em posições orbitais que estejam em processo de coordenação ou de 

notificação em nome do Brasil ou resultantes de processos de coordenação a 

serem iniciados ante a União Internacional de Telecomunicações - UIT, e uso de 

radiofrequências associadas. 

 

Direito de Exploração de Satélite Brasileiro para Transporte de Sinais de 

Telecomunicações, de acordo com a Lei n.º 9.472/97, é o que assegura a 

ocupação da órbita e o uso das radiofrequências destinadas ao controle e 

monitoração do satélite e à telecomunicação via satélite. 

 

A Anatel, a seu critério, poderá iniciar, quando considerar conveniente, novo 

processo visando conferir novos Direitos de Exploração, após o término do 

presente processo licitatório. 
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Edital de Licitação Anatel – 2012: Edital nº 004/2012/PVCP/SPV-ANATEL - 

RADIOFREQUÊNCIAS NA SUBFAIXA 2500 MHZ A 2690 MHZ E/OU NA 

SUBFAIXA DE 451 MHZ A 458 MHZ E DE 461 MHZ A 468 MHZ 

 

Os objetos desta Licitação, divididos em Lotes e Áreas de Prestação são: 

 

a) Tipo A (lote 1) - a expedição de autorização para uso de 

Radiofrequências na Subfaixa de Radiofrequência de 451 MHz a 458 MHz e de 

461 MHz a 468 MHz, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável uma única vez 

a título oneroso, por igual período, nas Áreas de Prestação; 

 

b) Tipo B (lotes 2 a 5) - a expedição de autorização para uso de 

Radiofrequências nas Subfaixas de Radiofrequências.W. (20 MHz + 20 

MHz), .V1. (10 MHz + 10 MHz, de 2.530 MHz a 2.540 MHz e de 2.650 MHz a 

2.660 MHz), V2. (10 MHz + 10 MHz, de 2.540 MHz a 2.550 MHz e de 2.660 MHz 

a 2.670 MHz) e .X. (20 MHz + 20 MHz), e na Subfaixa de Radiofrequência de 

451 MHz a 458 MHz e de 461 MHz a 468 MHz, sendo ambas as Autorizações 

para uso de Radiofrequências pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável uma 

única vez a título oneroso, por igual período, nas Áreas de Prestação; 

 

c) Tipo C (lotes 6 a 9) - a expedição de autorização para uso de 

Radiofrequências nas Subfaixas de Radiofrequências.W. (20 MHz + 20 

MHz), .V1. (10 MHz + 10 MHz, de 2.530 MHz a 2.540 MHz e de 2.650 MHz a 

2.660 MHz), .V2. (10 MHz + 10 MHz, de 2.540 MHz a 2.550 MHz e de 2.660 

MHz a 2.670 MHz) e .X. (20 MHz + 20 MHz), pelo prazo de 15 (quinze) anos, 

prorrogável uma única vez a título oneroso, por igual período, nas Áreas de 

Prestação; 

 

d) Tipo D (lotes 10 a 273) - a expedição de autorização para uso 

de Radiofrequências nas Subfaixas de Radiofrequências .U. (35 MHz), .U+T. (50 

MHz) ou .P. (10 MHz + 10 MHz), pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável 

uma única vez a título oneroso, por igual período, ou pelo prazo remanescente 
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conforme item .d.1., nas Áreas de Prestação; 

 

d.1) Para os Lotes do Tipo D, caso exista Autorização para uso 

de Radiofrequências nas Subfaixas de Radiofrequências de 2.500 MHz a 2.690 

MHz na Área de Registro do respectivo Lote, que não tenha sido objeto de 

renúncia, o prazo da Autorização para uso de Radiofrequências nas Subfaixas 

de Radiofrequências de 2.500 MHz a 2.690 MHz acompanhará o maior prazo 

entre as Autorizações nesta faixa já existentes naquela Área de Registro. 

 

Quanto aos Serviços de Telecomunicações a serem prestados utilizando as 

Subfaixas de Radiofrequências objeto deste Edital, as Autorizações deverão ser 

expedidas, ou associadas a uma Autorização já existente, da seguinte maneira: 

 

- Para as Subfaixas de Radiofrequências de 451 MHz a 458 

MHz e de 461 MHz a 468 MHz (Lotes dos Tipo A e Tipo B), a critério da 

proponente vencedora: 

 

* Autorização para exploração do STFC concomitantemente à 

Autorização para exploração do SCM e/ou concomitantemente à Autorização 

para exploração do SMP; e/ou 

  

* Autorização para exploração do SCM concomitantemente à 

Autorização para exploração do STFC e/ou concomitantemente à Autorização 

para exploração do SMP; e/ou 

  

* Autorização para exploração do SMP. 

 

- Para as Subfaixas de Radiofrequências .W., .V1., .V2. e .X. 

(Lotes dos Tipo B e Tipo C), Autorização para exploração do SMP; 

 

- Para as Subfaixas de Radiofrequências .U., .U+T. e .P. (Lotes 

do Tipo D), Autorização para exploração do SMP e/ou do SCM. 
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Caso o proponente vencedor solicitar, posteriormente, uma autorização para 

exploração de um serviço diverso daquele(s) inicialmente outorgado(s), entre os 

serviços para os quais a faixa está destinada, será expedida uma autorização 

de serviço, considerando o custo conforme regulamentação aplicável, e nova 

autorização para uso de radiofrequências pelo prazo remanescente da primeira 

autorização para uso de radiofrequências concedida, de modo que os prazos de 

vencimento sejam iguais, sem ônus adicional em relação a esta nova 

autorização para uso das mesmas. 

 

Serviço de Comunicação Multimídia - SCM é um serviço fixo de 

telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e 

internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de 

transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, utilizando 

quaisquer meios, a assinantes dentro de uma área de prestação de serviço. 

 

Serviço Móvel Pessoal - SMP é o serviço de telecomunicações móvel terrestre 

de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre estações móveis e de 

estações móveis para outras estações, observadas as disposições constantes 

da regulamentação. 

 

Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral - STFC 

é o serviço de telecomunicações que, por meio de transmissão de voz e de 

outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 

utilizando processos de telefonia. 

 

Edital de Licitação Anatel – 2014: Edital nº 1/2014-SOR/SPR/CD-ANATEL - 

DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SATÉLITE BRASILEIRO PARA 

TRANSPORTE DE SINAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

O objeto desta licitação é conferir até quatro Direitos de 

Exploração de Satélite Brasileiro para Transporte de Sinais de 

Telecomunicações, utilizando satélites geoestacionários, pelo prazo de 15 

(quinze) anos, prorrogável uma única vez, em posições orbitais que estejam em 
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processo de coordenação ou de notificação em nome do Brasil ou resultantes 

de processos de coordenação a serem iniciados ante a União Internacional de 

Telecomunicações - UIT, e uso de radiofrequências associadas. 

 

Direito de Exploração de Satélite Brasileiro para Transporte de Sinais de 

Telecomunicações, de acordo com a Lei nº 9.472/97, é o que assegura a 

ocupação da órbita e o uso das radiofrequências destinadas ao controle e 

monitoração do satélite e à telecomunicação via satélite. 

 

A Anatel, a seu critério, poderá iniciar, quando considerar conveniente, novo 

processo visando conferir novos Direitos de Exploração, após o término do 

presente processo licitatório. 

 

Edital de Licitação Anatel – 2015: Edital nº 1/2015-SOR/SPR/CD-ANATEL - 

DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SATÉLITE BRASILEIRO PARA 

TRANSPORTE DE SINAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

O objeto desta licitação é conferir até quatro Direitos de Exploração de Satélite 

Brasileiro para Transporte de Sinais de Telecomunicações, utilizando satélites 

geoestacionários, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável uma única vez, 

em posições orbitais que estejam em processo de coordenação ou de 

notificação em nome do Brasil ou resultantes de processos de coordenação a 

serem iniciados ante a União Internacional de Telecomunicações - UIT, e uso de 

radiofrequências associadas. 

 

Direito de Exploração de Satélite Brasileiro para Transporte de Sinais de 

Telecomunicações, de acordo com a Lei nº 9.472/97, é o que assegura a 

ocupação da órbita e o uso das radiofrequências destinadas ao controle e 

monitoração do satélite e à telecomunicação via satélite. 

 

A Anatel, a seu critério, poderá iniciar, quando considerar conveniente, novo 

processo visando conferir novos Direitos de Exploração, após o término do 

presente processo licitatório. 
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Edital de Licitação Anatel 4G – 2015: Edital nº 2/2015-SOR/SPR/CD-

ANATEL - RADIOFREQUÊNCIAS NAS FAIXAS DE 1.800 MHz, 1.900 MHz e 

2.500 MHz 

 

Os objetos desta licitação, divididos em lotes são: 

 

a. Tipo A (lotes A-1 a D-61) – a expedição de autorização para 

uso de Radiofrequências em caráter primário de bloco na Subfaixa de 

Radiofrequências de 1.800 MHz, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável 

uma única vez a título oneroso, por igual período, nas Áreas de Prestação; 

 

b. Tipo B (lotes E-2 a E-81) – a expedição de autorização para 

uso de Radiofrequências em caráter primário na Subfaixa de Radiofrequências 

de 2.500 MHz, FDD, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável uma única vez 

a título oneroso, por igual período, nas Áreas de Prestação; 

 

c. Tipo C (lotes referentes aos itens F, G, H e I) – a expedição 

de autorização para uso de Radiofrequências em caráter primário nas Subfaixas 

de Radiofrequências de 1.900 MHz e de 2.500 MHz, ambas TDD, pelo prazo de 

15 (quinze) anos, prorrogável uma única vez a título oneroso, por igual período, 

nas Áreas de Prestação. 

 

Quanto aos Serviços de Telecomunicações a serem prestados utilizando as 

Subfaixas de Radiofrequências objeto deste Edital, deverão ser expedidas, ou 

associadas a uma Autorização já existente, Autorizações para exploração do 

Serviço Móvel Pessoal, do Serviço de Comunicação Multimídia e/ou do Serviço 

Limitado Privado. 

 

Caso a proponente vencedora solicite, posteriormente, uma autorização para 

exploração de um serviço diverso daquele(s) inicialmente outorgado(s), entre os 

serviços para os quais a faixa está destinada na data da publicação deste edital, 

será expedida Autorização do Serviço, se necessária, considerando o custo 
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conforme regulamentação aplicável, e nova autorização para uso de 

radiofrequências pelo prazo remanescente da primeira autorização para uso de 

radiofrequência concedida, de modo que os prazos de vencimento sejam iguais, 

sem ônus adicional em relação a esta nova autorização para uso de 

radiofrequências. 

 

 

4 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 

Foram realizadas três audiências públicas no decorrer desse 90 dias. A primeira 

audiência pública foi realizada no município de em Não-Me-Toque durante a 17ª 

EXPODIRETO em 7 de março de 2016. A segunda foi realizada no Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Bagé, no município de Bagé no dia 11 de abril do 

mesmo ano. A terceira foi realizada em Santa Rosa durante a 21ª FENASOJA 

no dia o4 de maio passado. Saliento que havia a previsão de uma quarta 

audiência pública que seria na Assembleia Legislativa. No entanto, devido a 

acontecimentos de repercussão nacional em 17 de abril passado (votação do 

impeachment do Presidente da República na Câmara dos Deputados, em 

Brasília), que poderiam repercutir na segunda-feira (18), o qual foi decidido pela 

Mesa desta Casa Legislativa, a suspensão de todas as atividades, prejudicando 

assim os encaminhamentos finais desta Subcomissão. 

Além das visitas a entidades de classe foi realizada uma visita ao Ministério 

Público Estadual onde o Dr. Marcelo Lemos Dornelles, Procurador–Geral de 

Justiça, colocou-se à disposição desta Subcomissão para auxiliar no 

encaminhamento das ações parlamentares, tendo em vista que a Promotoria da 

Assembleia Legislativa havia acompanhado e indicado as recomendações dos 

Termos de Ajuste de Conduta firmados perante as empresas e demais entidades 

que abordaremos ao longo deste trabalho. 
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4.1 AUDIÊNCIA PÚBLICA NA EXPODIRETO EM NÃO-ME-TOQUE  

 

Durante a realização da 17ª Expodireto Cotrijal, em Não-me-Toque, foi realizada 

a primeira audiência pública da Subcomissão para tratar da Telefonia, Internet e 

Serviços no Meio Rural - RDI 18/2016. A audiência teve a transmissão ao vivo 

através do Canal i9 no You tube.  

Um dos temas abordados foi a ampliação da banda larga no Interior por meio 

de parcerias, como a da Telebrás com cooperativas. O modelo pode ser um 

caminho para que o produtor consiga falar ao celular e acessar a Internet com 

menos dificuldade e menor custo. 

 

Para o deputado estadual Elton Weber, relator da subcomissão, “a infraestrutura 

da comunicação é preponderante para o desenvolvimento da agricultura”, e, 

juntamente com presidente da TELEBRAS, Jorge Bittar, ele irá trabalha para 

ampliar e melhorar este serviço. 

 

Segundo Bittar, as reclamações precisam ser formalizadas à Agência Nacional 

de Telecomunicações - ANATEL, responsável pela fiscalização, para que sejam 

tomadas as devidas providências quanto a qualidade e disponibilidade dos 

serviços. 

 

O promotor de Justiça do Ministério Público de Passo Fundo, Cristiano Ledur, 
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lembrou que as empresas assinaram um Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) 

no qual se comprometeram a ampliar o sistema de telefonia até 31 de março de 

2016 no raio de 30 quilômetros da sede dos municípios. 

 

 

O Deputado Federal Heitor Schuch criticou a qualidade dos serviços prestados 

pelas empresas e disse que está trabalhando em Brasília para mudar esta 

situação. 
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Além da participação do Parlamentar e titular desta subcomissão, o Deputado 

Sérgio Turra tivemos a participação do Presidente da FETAG-RS, Carlos Joel 

da Silva e do Vice-Presidente da FETAR – RS o Sr. Sérgio Poletto. 
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4.2  AUDIÊNCIA PÚBLICA EM BAGÉ 

 

Na audiência pública em Bagé foram relatadas deficiências no que se refere a 

acesso de sinal de telefonia e Internet no meio rural, ferramentas 

imprescindíveis para a gestão das propriedades rurais. 

Relator da Subcomissão, o deputado estadual Elton Weber, falou sobre a 

concessão do poder público para as empresas que exploram estes serviços, e 

que as mesmas não estão prestando um serviço condizente com a necessidade. 

O Sr. João Rui Dias, expôs a realidade do município de Lavras do Sul. Ele 

relatou que no raio que ultrapassa 4 Km da sede do município os sinais de 

telefone e Internet são precários, para não dizer inexistentes. Falou ainda da 

preocupação com a exigência, a partir de 2017, da emissão da Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e) por parte dos produtores rurais quando não existe a mínima 

estrutura que permita a execução desta obrigatoriedade devido à ausência de 

sinal de Internet. 

O Sr. Milton Brasil disse que mesmo onde o sinal existe a capacidade oferecida 

é insuficiente para a realização de trabalhos simples, e que em regiões como as 

que se situam os municípios de Livramento e Quaraí a situação é caótica. 

O Sr. João Carlos, entregou um levantamento realizado em 2015 em Bagé sobre 

a qualidade do serviço de telefonia no município, e que a cobertura prevista nos 

contratos de concessão não condiz com a realidade na maioria das 

comunidades rurais. 
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O Sr. Nelson Wild, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de 

Bagé, ressaltou a importância da discussão deste tema, e ressaltou que 

antigamente o telefone era um artigo de luxo, mas atualmente o problema não 

é o acesso ao aparelho, mas ao sinal. 

Também participaram da reunião o diretor do STR de Bagé e coordenador da 

regional sindical fronteira, Sr. Milton Brasil, o diretor da Fetag-RS, Sr. João Rui 

Dias, o representante do Sindicato Rural de Bagé, Sr. Cléber Zuliane, o 

representante da Emater Regional, Sr. Rodolfo Perkes e o representante do 

deputado Federal Heitor Schuch, Sr. Anselmo Piovesan. 

 

 

 

4.3  AUDIÊNCIA PÚBLICA DURANTE A FENASOJA EM SANTA ROSA 

 

A audiência pública realizada no Centro Administrativo da FENASOJA, com a 

mesa composta pelo Prefeito, Alcides Vicini, o vice-prefeito, Luis Antônio 

Benvegnú, o presidente da Fenasoja, Gerson Lauermann, o coordenador da 

Macro Regional Missões Fronteira Noroeste José Ribeiro Prestes, o presidente 

do STR Santa Rosa – Nelson Della Valle, o presidente da Cooperluz, Querino 

Wolkmer e o coordenador Regional da Agricultura representando a SEAPI, 

Airton Beutinger. 

 

Inicialmente, o deputado estadual Elton Weber fez uma explanação dos 

trabalhos da Subcomissão e dos problemas nas diversas regiões do Estado. Em 
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seguida, o prefeito de Santa Rosa, Alcides Vicini, falou sobre a concessão dos 

serviços de telefonia e Internet, que apresentam uma lacuna no que se refere a 

qualificação e oferta de telefonia e Internet no Interior, em especial nas 

comunidades rurais, e sobre a precariedade dos serviços e a ineficiência das 

agências reguladoras, que não corrigiram falhas.  

 

O presidente da Fenasoja, Gerson Lauermann, falou sobre a dificuldade 

inclusive pela organização da exposição, que contratou os serviços para o 

evento e a empresa não conseguiu presta-los pela precariedade do sinal. 

Lauermann contou também que a falta de tecnologia tem sido responsável pelo 

aumento do êxodo rural, uma vez que os jovens têm abandonado o meio rural 

também pela falta de acesso aos meios de comunicação, tão necessários para 

o desenvolvimento das atividades no campo. 

 

O vice-Prefeito, Luis Antônio Benvegnú, falou que os agricultores precisam estar 

conectados para acompanhar as novas tecnologias e as informações, 

esclareceu que na área da saúde o município oferece os resultados dos exames 

via Internet, no entanto os agricultores necessitam se deslocar novamente até 

sede do município para ter acesso a estes resultados. 

 

O Sr. Jose Ribeiro Prestes, representando a macro regional dos Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais Missões Fronteira Noroeste, falou sobre a exigência da 

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) a partir de setembro deste ano, e que diante da 

realidade vivida no meio rural, é impossível se adequar as exigências da 

legislação. Falou, também, que a suspensão do WhatsApp por 24 horas fez com 

que muita gente entrassem em desespero, mas que, no meio rural, o aplicativo, 

em muitas regiões, é desconhecido, por falta de sinal de Internet. Discorreu 

ainda sobre a precariedade na oferta de energia elétrica pela RGE, que deixa 

as propriedades rurais sem energia por longos períodos, o que traz prejuízos 

aos agricultores. 

 

O Sr. Querino Wolkmer, presidente da COOPERLUZ, falou também sobre a 

precariedade nos acessos as propriedades rurais, e que muitas vezes não 
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existem mais estradas e sim apenas trilhas. Manifestou preocupação com o 

sinal de telefonia, e disse que se a Internet é precária o sinal de telefonia é muito 

pior, pois existem verdadeiras zonas mortas no Interior. Ele falou dos 

investimentos realizados pela cooperativa em uma nova subestação, com 70 km 

de rede, para fugir dos pontos de conexão da RGE e melhorar a oferta de 

energia elétrica aos associados. Ele lembrou que muitas vezes as equipes 

técnicas da cooperativa, quando autorizadas, têm auxiliado no atendimento dos 

clientes da própria RGE, devido à dificuldade da empresa. Sobre a Internet, ele 

ponderou que os custos ainda são elevados e talvez a fibra ótica possa ser uma 

alternativa, pois parece que as empresas não estão interessadas em investir.  

 

O deputado estadual Elton Weber manifestou apoio no sentido de buscar uma 

linha de crédito específica para as cooperativas, para que as mesmas possam 

ampliar os seus serviços e, talvez, no futuro, também oferecer os serviços de 

Internet através de suas redes de energia já instaladas. Manifestou também 

preocupação com fragilidade e as falhas nos contratos de concessão, onde 

consta que os agricultores poderão ser ressarcidos caso haja prejuízos pela 

interrupção no fornecimento, quando isso deveria ser obrigatório. 

 

O Sr. Nelson Della Valle, presidente do STR de Santa Rosa, falou sobre as 

manobras dos agricultores para acessar sinal de telefone, correndo de um lado 

para o outro da propriedade, subindo barranco, toldo de trator, e mesmo assim 

o sinal desaparece. Sobre a energia elétrica, os agricultores acabam sendo 

obrigados a adquirir geradores de energia a custos elevados para não perder 

produtos como o leite, por exemplo. 

 

O Sr. Airton Beutinger, representando a SEAPI, disse que o consumidor e as 

empresas exigem qualidade nos produtos dos agricultores, no entanto não se 

oferecem as condições para que esta qualidade possa ser atendida. 

 

A Sra. Elaine Cavalli, presidente do STR de Alecrim, falou sobre a precariedade 

do serviço na zona rural do município, que não conseguiu inscrever um jovem 

sequer no curso de gestão da propriedade leiteira, oferecido pela Fetag-RS, 
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devido à ausência de sinal no meio rural, o que agrava o quadro do êxodo rural. 

 

O Sr. Aloisio Selich, vice-presidente da Cooperativa Cotrirosa, falou que a 

cooperativa trabalha com a assistência técnica, e que a oferta de sinal de 

telefonia e Internet de qualidade, poderia auxiliar e qualificar este serviço aos 

agricultores. 

 

Por fim, o deputado estadual Elton Weber ressaltou que o depoimento das 

pessoas que falaram reforçam a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos 

para futuras concessões, deixando mais claras as obrigações e deveres das 

concessionárias. 

 

 

5. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC 

 

No Rio Grande do Sul, a empresa OI é responsável pela expansão da rede de 

telefonia fixa e internet no meio rural. O objetivo inicial desta Subcomissão foi o 

de verificar se aquilo que foi estabelecido em um TAC (anexo 1) está sendo 

cumprido. Neste sentido merece destacar a alguns aspectos do TAC e que está 

disponível na integra no ANEXO I deste relatório.  

 

Para tanto destaco a Cláusula Décima do TAC e seu anexo, que seguem: 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: A título de recomposição dos danos difusos, 

as OPERADORAS se obrigam a investir no Estado do Rio Grande do 

Sul, tendo como base o anexo, cujo plano de implementação 

especificado, com respectivo cronograma de execução, será remetido 

aos Ministérios Públicos Estadual e Federal no prazo de 30 dias a 

partir da celebração do presente acordo, por cada operadora que 

estiver obrigada a realizar o investimento. O Plano, além de prever a 

operadora responsável por cada investimento e respectivo prazo para 

sua implementação, deverá contemplar exclusivamente operações 

que ainda não estejam abrangidas pelos cronogramas de 
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atendimento obrigatório impostos pela ANATEL. 

 

Parágrafo Primeiro: Além disso, a empresa OI se compromete, nos 

termos das regras e cronogramas estipulados pela Anatel e 

estabelecido no Edital de Licitação n.º 004/2012/PVCP/SPV, através 

do SMP ou do STFC associado ao Serviço de Comunicação 

Multimídia – SCM, a viabilizar com serviços de voz e dados nas 

regiões, definidas como as áreas compreendidas até a distância de 

30 km do limite das localidades sede de todos os municípios 

brasileiros, até 31 de dezembro de 2015, sendo: 

 

1. 30% dos municípios brasileiros até 30 de junho de 2014; 

2. 60% dos municípios brasileiros até 31 de dezembro de 2014; e 

3. 100% dos municípios brasileiros até 31 de dezembro de 2015. 

 

Parágrafo Segundo: O cumprimento dos prazos de execução 

dispostos no Cronograma de Investimentos mencionado no caput da 

presente cláusula poderá ser alterado em função da demora na 

obtenção das licenças e autorizações pertinentes para instalação das 

antenas, decorrente de atraso por parte dos órgãos competentes, 

hipótese que deverá ser devidamente atestada e comunicada ao 

Ministério Público. 

 

Parágrafo Terceiro: Os investimentos projetados nas localidades 

constantes do Cronograma de Investimentos anexo poderão ser 

alterados por outros equivalentes, desde que justificados, por escrito, 

e aceitos pelos compromitentes. 

 

ANEXO: CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO ANEXO AO TERMO 

DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

(CLÁUSULA DÉCIMA, caput), FIRMADO EM 04/11/13 

 

Atendimento pela OI, ao Polo Turístico da Barragem de Sanchuri, no 

Município de Uruguaiana, objetivando proporcionar atendimento BL 

Fixo – implantação de um ARD NGN, a ser realizado até o final de 

JUL/14; 
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Atendimento pela OI, ao Polo Industrial de Caçapava do Sul, 

objetivando a implantação de um ARD para atendimento de VELOX, 

a ser realizado até o final de JUL/14. 

 

Implantação pela VIVO do serviço de telefonia móvel no distrito de 

Distrito de Criúva, em Caxias do Sul; 

 

Implantação pela VIVO do serviço de telefonia móvel no distrito de 

Monte Alverne, em Santa Cruz do Sul; 

 

Implantação pela VIVO do serviço de telefonia móvel no distrito do 

Espigão, em Viamão. 

 

A CLARO ampliará a cobertura e melhorará a qualidade da telefonia 

móvel e banda larga móvel no litoral gaúcho para atender a demanda 

dos consumidores no período de veraneio/2014, com instalação de 

sites nos municípios abaixo relacionados: 

 

Município Número de sites 

CIDREIRA 1 

IMBÉ 3 

CAPÃO DA CANOA 2 

RIO GRANDE 2 

TORRES 2 

TRAMANDAÍ 3 

 

A TIM se compromete a substituir equipamentos da rede 3G 

instalados no Estado do Rio Grande do Sul num total de 374 node Bs, 

que serão substituídos por equipamentos mais modernos e com maior 

capacidade entre 2013 e o primeiro semestre de 2014, o que 

proporcionará melhor experiência no tráfego de dados aos usuários. 

 

 

Como podemos verificar no Parágrafo Primeiro da referida 
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Cláusula, o prazo dado e que a empresa OI se comprometeu, nos termos das 

regras e cronogramas estipulados pela Anatel e estabelecido no Edital de 

Licitação n.º 004/2012/PVCP/SPV, através do SMP ou do STFC associado ao 

Serviço de Comunicação Multimídia – SCM, a viabilizar com serviços de voz e 

dados nas regiões, definidas como as áreas compreendidas até a distância de 

30 km do limite das localidades sede de todos os municípios brasileiros, 

até 31 de dezembro de 2015, já venceu sem o seu cumprimento. Vejamos: 

 

30% dos municípios brasileiros até 30 de junho de 2014; 

60% dos municípios brasileiros até 31 de dezembro de 2014; e 

100% dos municípios brasileiros até 31 de dezembro de 2015. 

 

 

5.1 Compromissos Assumidos Pelas Operadoras 

 

Compromissos para as subfaixas W, X, V1 e V2 

 

As operadoras que adquirirem estas faixas terão de atender aos 

seguintes compromissos: 

 

 Oferta de acessos rurais em 450 MHz, caso não apareça comprador para 

esta faixa na licitação. 

 Cobertura utilizando as faixas adquiridas 

 Cobertura 3G 

 Utilização de Tecnologia Nacional 

 

Compromisso de Cobertura em 2,5 GHz 

 

Compromissos de abrangência em 2,5 GHz possibilitarão 

atender: 
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Prazo Cobertura 

Abril de 

2013 

TODAS as sedes da Copa das 

Confederações 2013 

Dezembro 

de 2013 

TODAS as SEDES e SUBSEDES da Copa 

do Mundo 2014 

Maio de 

2014 

TODAS as Capitais e municípios com mais 

de 500 mil hab. 

Dezembro 

de 2015 

TODOS os municípios com mais de 200 mil 

hab. 

Dezembro 

de 2016 

TODOS os municípios com mais de 100 mil 

hab. 

Dezembro 

de 2017 

*TODOS os municípios entre 30 e 100 mil 

hab. 

*Haverá ao menos 1 prestadora em 2,5 GHz e, em todos os municípios, será ofertado de serviço 

em condições tecnológicas equivalentes ao 3G. 

 

 

 

5.2 Compromisso de Cobertura 3G 

 

Com 2,5 GHz ou oferta de tecnologia equivalente ou superior ao 

3G -> 24% dos municípios brasileiros, abaixo de 30 mil hab., ainda não 

atendidos com banda larga móvel, da seguinte forma: 

 

 

Prazo Cobertura 

Dezembro Pelo menos 30 % deles 
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de 2017 

Dezembro 

de 2018 
Pelo menos 60% deles 

Dezembro 

de 2019 
100% dos municípios previstos na meta 

 

 

5.3 Compromissos de Tecnologia Nacional 

 

Aquisição de bens, produtos, equipamentos e sistemas de 

telecomunicações e de redes de dados com tecnologia nacional nos seguintes 

percentuais mínimos: 

 

Prazo Metas 

2012-2014 

60% dos investimentos em aquisição de 

bens e produtos com tecnologia nacional.  

(sendo 50% PPB e 10% tecnologia 

desenvolvida no país) 

2015-2016 

65% dos investimentos em aquisição de 

bens e produtos com tecnologia nacional. 

(50% PPB e 15% tecnologia desenvolvida 

no país) 

2017-2022 

70% dos investimentos em aquisição de 

bens e produtos com tecnologia nacional. 

(50% PPB e 20% tecnologia desenvolvida 

no país) 

Mantidos os percentuais da CP e Fixado prazo final (2022) para as metas. 

 

 



35 

6. RELATO DE UM CASO CONCRETO DO DISTRITO DE PINHAL 

ALTO NO MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS 

 

Rede de Telefonia e Internet Comunitárias em Propriedades Rurais 

 

Em toda sua história, Pinhal Alto, distrito de Nova Petrópolis, sempre teve muito 

presente o trabalho associativo. Como em qualquer outra atividade da iniciativa 

privada, as ações e o empreendedorismo associativo não param. Sempre temos 

algo a melhorar em prol do bem comum dos moradores das nossas 

comunidades. Uma de suas maiores obras, que entre as várias já realizadas, 

que será uma das maiores em termos de desenvolvimento da região, além de 

criarmos meios de diversas praticas para o bem-estar da população, e ao 

mesmo tempo fomentar o desenvolvimento da produção primária e evitar o 

êxodo rural mediante apoio à implantação de sistemas de tecnologia de 

telecomunicação eficiente e eficaz. A construção de redes de fibra óptica para o 

provimento de telefonia e internet na área rural é o meio mais eficiente para o 

oferecimento de uma estrutura adequada e alinhada com as melhores práticas 

de telecom. Esse sistema permite a transmissão de voz e dados com alta 

capacidade, utilizando fibra óptica com alta definição tecnológica. Para que essa 

tecnologia chegue às comunidades rurais, necessitamos o apoio logístico, que 

em forma de parceria e fomento, tornarão menos oneroso às pessoas 

beneficiadas. 

 

A Associação de Moradores de Pinhal Alto, formada por 6 (seis) comunidades 

do Distrito de Pinhal Alto, do município de Nova Petrópolis, está realizando mais 

uma grande obra comunitária, que tem por objetivo levar tecnologia de ponta 

para todos os moradores do distrito, através da construção da rede de fibra 

óptica, possibilitando para que todos possam ter um telefone fixo e internet de 1 

a 5 mega. 

 

6.1 DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROJETO 

 



36 

 Alto custo em relação aos postes utilizados pela AMPA, de propriedade 

da RGE 

 

 Valor aluguel por poste mês: Em torno de R$ 12,70 (doze reais e setenta 

centavos). 

 Valor do aluguel total/mês em torno de R$ 8.255,00 (oito mil duzentos e 

cinquenta e cinco reais). 

 Valor do aluguel total/ano, em torno de R$ 99.060,00 (noventa nove mil e 

sessenta reais). 

 

 Usando como exemplo uma das comunidades (Feliz Lembrança): 

 

 Para atingir todas as propriedades rurais da comunidade de Feliz 

Lembrança, serão necessários utilizar 171 (cento e setenta e um) postes 

de energia elétrica. Em valores totais por mês, conforme valor alugue 

informado pela RGE, (R$ 12,70) por poste, chegamos a um total/mês de 

R$ 2.171,70 (dois mil, cento e setenta e um reais e setenta centavos), 

que representa R$ 70,05 (setenta reais e cinco centavos), para cada uma 

das 31 famílias participantes da rede comunitária. Somando os valores: 

aluguel postes R$ 70,05 + Taxa telefone fixo R$ 39,00 + Internet de 2 

megas R$ 59,90 = TOTAL R$ 168,95 sem utilizar e realizar nenhuma 

ligação do telefone. 

 

 Se fizermos algumas simulações de valores totais ano, utilizando só o 

custo do aluguel dos postes (70,05/mês x 12 = 840,60 / ano) 

 

Comparado com o resultado do custo de produção em relação 

ao preço de venda, milho saca de 50 kg. Valor pago para o produtor rural 

R$ 32,00, resultado em torno de 20% = R$ 6,40. Nesta simulação o produtor vai 

precisar de 131 sacas de milho só para pagar o aluguel dos postes/por ano. 

 

 Em outra simulação, se for produtor de leite 
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Valor médio pago para o produtor de leite R$ 0,95 por litro, 

resultado em torno de 20% = (R$ 0,24). Nesta simulação o produtor de leite vai 

precisar destinar 3.503 litros de leite ano para o aluguel dos postes, ou seja, um 

animal do rebanho para esta finalidade. 

 

 Se compararmos o valor unitário de aluguel por poste, com centros 

urbanos podemos concluir: 

 

Imaginando dois municípios: Nova Petrópolis, ou a capital do 

nosso Estado, Porto Alegre. 

 

O valor de R$ 12,70, não é um absurdo. Certamente, um único 

poste, poderá servir de base para 5, 10, 20, ou mais famílias ou pessoas 

usuárias. Neste caso R$ 12,70, dividido por 20 usuários, teremos um valor de 

aluguel mês de R$ 0,64 por usuário. 

 

O que queremos demonstrar e propor é o tratamento 

diferenciado quando há concentração de residências e usuários em relação a 

zona rural. 

 

6.2  SOLUÇÃO ENCONTRADA PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE 

PINHAL ALTO PARA NÃO INVIABILIZAR O PROJETO 

 

 Construção de uma rede paralela, lado oposto da rede de energia elétrica 

existente de propriedade da companhia de eletrificação. (RGE) 

 

6.3 DEMONSTRATIVO E PROJEÇÕES - CONSTRUÇÃO REDE PARALELA 

 

 O custo total da colocação de postes, para construção da rede, sendo 

lado oposto da rede de energia elétrica, gira em torno de R$ 83.000,00 

(oitenta e três mil reais). 
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 O valor do investimento da nova rede, a qual está sendo construída 

comunitariamente, com a participação dos associados e moradores 

beneficiados com o projeto de telefone e internet comunitário, será paga 

em 24 (vinte e quatro) meses. Cada usuário participante do projeto 

pagará R$ 18,00 (dezoito reais) por mês. 

 Após os 24 (vinte e quatro) meses, todo investimento ficará como 

patrimônio da Associação de Moradores de Pinhal Alto, sendo que o 

usuário terá direito a continuar a usufruir dos serviços de Internet e 

telefone fixo, pagando somente as taxas do telefone e internet, de acordo 

com cada plano acertado entre o associado e administradora contratada 

pela AMPA. 

6.4 PROPOSTA PARA UTILIZAÇÃO DOS POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA 

EXISTENTES DA RGE 

 

 Se o valor cobrado fosse em torno de R$ 2,50 por poste/mês, sendo um 

total de 650 postes utilizados na construção de toda a rede de telefone e 

internet da AMPA, o valor gasto na mesma, representa por mês 

R$ 1.625,00 e por ano R$ 19.500,00. Nesta proposta o valor do aluguel 

para utilização dos postes/mês, em média, para cada usuário do telefone 

e internet será em torno de R$ 7,00. O que para as propriedades rurais é 

viável. 

 Utilizando o mesmo raciocínio, para a comunidade de Feliz Lembrança, 

que vai utilizar 171 postes para receber a rede de fibra óptica. Valor 

aluguel poste/mês R$ 2,50 x 171 postes = R$ 427,50 por mês. Nesta 

simulação cada família/usuária pagaria R$ 13,79 de aluguel por mês. 

 

6.5  CONSIDERAÇÕES 

 

 Com a construção da rede comunitária e não utilização dos postes da 

distribuidora de energia elétrica, a empresa detentora dos direitos dos 

postes deixa de receber por ano R$ 19.500,00. 

 A inviabilização dos projetos comunitários, provoca a saída e diminui a 
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permanência dos jovens e pessoas nas comunidades do interior, 

inclusive diminuindo o número de moradores, por consequência, o 

crescimento das referidas comunidades permanece estagnada, 

diminuído os resultados na venda de energia elétrica no futuro. 

 

 A viabilização dos projetos comunitários de tecnologia de ponta, irá 

incentivar a permanência do jovem nas propriedades rurais; incentivando 

investimentos novos nas propriedades; aumento de novas moradias. O 

resultado no futuro será: maior consumo e venda de energia elétrica 

pelas concessionárias de energia elétrica. Além de ajudarmos na 

diminuição dos problemas sociais nos grandes centros urbanos. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Durante os 120 dias em que coordenei os trabalhos da presente Subcomissão, 

acompanhei os relatos de diversas entidades ligadas ao setor rural que 

apontaram no mesmo sentido, dificuldades de acessar os serviços de telefonia 

e Internet. Após as três audiências públicas em regiões distintas do Estado, além 

das demandas que têm chegado semanalmente ao gabinete, reivindicando 

qualidade nos serviços de telefonia, em especial, a Móvel e serviços de Internet, 

posso assegurar que mesmo tendo sido cumpridas as determinações legais 

previstas nos Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), 

acredito que ainda há muito a ser melhorado em relação aos serviços que são 

oferecidos pelas empresas que operam no Rio Grande do Sul.  

 

Estas afirmações estão alicerçadas em depoimentos de cidadãos, entidades de 

classe e cooperativas que buscam serviços de telefonia Móvel e Internet e estão 

investindo em parcerias privadas, como as relatadas pela comunidade de Pinhal 

Alto, em Nova Petrópolis, ações que preenchem a oferta de serviços que as 

concessões não estão atendendo.  

 

Tudo indica que ao invés de prestar bons serviços, tantos as operadoras quanto 

o poder regulador, estão mais preocupados em atender e, limitar-se apenas, aos 

dispositivos previstos em legislações e contratos de empresas que acabam 

fazendo o mínimo para não serem atuadas.  

 

Observei ainda, que as previsões de cobertura previstas no parágrafo primeiro 

da clausula sétima do TAC diz respeito empresa OI onde a mesma 

compromete-se, nos termos das regras e cronogramas estipulados pela Anatel 

e estabelecido no Edital de Licitação n.º 004/2012/PVCP/SPV, através do SMP 

ou do STFC associado ao Serviço de Comunicação Multimídia – SCM, a 

viabilizar com serviços de voz e dados nas regiões, definidas como as áreas 

compreendidas até a distância de 30 km do limite das localidades sede de todos 

os municípios brasileiros, até 31 de dezembro de 2015. Estes serviços dizem 

respeito a telefonia fixa e não móvel. Ou seja, grande parte do perímetro rural 
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não terá cobertura de serviços, uma vez que não há obrigação legal para que 

as operadoras venham instalar torres de transmissão de sinal de celular.  

Vale ressaltar, no entanto, que as demais obrigações presentes no Termo de 

Ajuste de Conduta foram atendidas, mesmo que de forma precária. 

  

Não posso me furtar de lembrar que estamos em um processo de globalização, 

onde a revolução digital tem causado um grande impacto na estrutura produtiva, 

principalmente nas pequenas propriedades rurais, onde a informação precisa 

estar disponível em tempo real para que os empreendimentos tenham a leitura 

exata do cenário climático, macroeconômico e políticos para a tomadas das 

decisões. O conhecimento e a informação deixaram de ser privilégio e tornaram-

se ferramentas de trabalho, de desenvolvimento da agricultura.  

Diante desse contexto, a inclusão digital representa um canal de equalização e 

de oportunidades para todos os segmentos da sociedade, seja ela urbana ou 

rural, tenham a mesma condição de formação e informação.  

 

Entretanto, em virtude da falta de comprometimento do poder público, e, o tardio 

reconhecimento da importância do tema no escopo das políticas públicas, aliada 

à escassez de fontes de informação sistemáticas, indicam prognósticos nada 

confortáveis quando abordamos inclusão a digital, especialmente no âmbito 

rural. A universalização da informação é um dos grandes desafios para a 

manutenção dos jovens no meio rural. Além do mais, a inclusão digital poderia 

cumprir, mesmo que de forma precária, a falta ou a deficiência da assistência 

técnica.  

 

Poderia ainda, trazer à tona outras inúmeras considerações a respeito da falta 

de Internet e telefonia seja ela fixa ou móvel ao meio rural. Mas vou me atrever 

a indicar algumas mais importantes, que estão mais eminentes no dia-a-dia do 

produtor rural. A primeira é a emissão de Guia de Transporte Animal - GTA. Caso 

houvesse a disponibilidade de Internet no meio rural, o agricultor não 

necessitaria de deslocar dezenas de quilômetros somente para retirar a 

autorização de transporte. Outro item que encabeça as prioridades é a emissão 

da Nota Fiscal Eletrônica. Se fosse pela vontade do Governo do Estado, a 
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exigência já estaria sendo cobrada. No entanto, entidades como a Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul – FETAG-RS, 

reivindicaram a postergação da entrada em vigor desta norma tendo em vista 

justamente que não há a mínima condição de se atender tendo em vista que na 

maioria das comunidades rurais ainda não dispões de acesso à Internet.  

 

Diante das inúmeras considerações apresentadas pela sociedade à esta 

Subcomissão, recomendo que haja uma rediscussão das atuais concessões, 

em especial, as correlatas aos serviços de telefonia fixa, móvel e acesso à 

Internet, tendo em vista que as mesmas não estão atendendo plenamente ao 

que pressupõem o Art. 175 da Constituição Federal e que “incumbe ao Poder 

Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”.  

Reservo-me ainda às exposições apresentadas pelo legislador em relação ao 

disposto na LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995, que dispõe sobre o 

regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto 

no art. 175 da Constituição Federal, e, que exprime que o pleno atendimento 

dos usuários dar-se-á a partir da plena satisfação dos interesses da sociedade, 

o que as presentes concessões não estão atendendo, segregando o meio 

urbano do meio rural quanto a oferta de serviços. Neste sentido, grifo alguns 

itens apresentados pela presente lei em seu o artigo 6º, as quais tenho a plena 

convicção de não estão atendendo conforme segue: 

 

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. 
        § 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, 
do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem 
como a melhoria e expansão do serviço. 
        § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço 
a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio 
aviso, quando: 
        I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança 
das instalações; e,  
        II - por inadimplemento do usuário, considerado o 
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interesse da coletividade (BRASIL, 1988). 

 

 É nesta esteira que manifesto a necessidade de se reavaliar as atuais 

concessões para que haja a contemplação do meio rural em sua abrangência. 

Saliento ainda que as futuras concessões deveriam ser precedidas de 

audiências públicas onde a sociedade tivesse oportunidade de se manifestar a 

respeito das suas necessidades e expectativas em relação aos serviços que 

serão ofertados.  

 

Espero que o poder público, através de políticas de incentivos, permita às 

pequenas empresas locais e regionais a possibilidade de atender as demandas 

locais.  

 

Estas são nossas recomendações. 

 

 

 

Porto Alegre, 15 de junho de 2016. 

 

 

 

 

 

Deputado Elton Weber – PSB 

Relator 
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ANEXO I 

 

 

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, pela 

Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, localizada na 

Rua Santana, 440, 8º andar, Porto Alegre e o MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, pelo titular do 2º Ofício de Defesa do Consumidor e da Ordem 

Econômica da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, localizado na 

Praça Rui Barbosa, 57, 6º andar, Porto Alegre, na proteção dos interesses 

coletivos lato sensu (arts. 127 e 129 inc. III, da CF), doravante denominados 

compromitentes, a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, representada pelo Presidente, Vice-Presidente e Relator da 

CPI da Telefonia, o PROCON ESTADUAL, a OAB/RS e o SINDITELEBRASIL, 

como anuentes, e as operadoras de telefonia VIVO, TIM, OI e CLARO, 

empresas inscritas no CNPJ sob os nº 02.558.157/0001-62 (Vivo), 

04.206.050/0001-80 (TIM), 76.535.764/0001-43 (Oi) e 40.432.544/0001-47 

(Claro), pessoas jurídicas de direito privado, com sede em Porto Alegre/RS, aqui 

denominadas Compromissárias, representadas, neste ato, pelo(a) Diretor(a)s, 

Sr(a)s. Clenir Rosa Wengenowicz, Diretora Regional Sul da Vivo, RT 

1008525022 (RS); Christian Chaves Krieger, Diretor Regional Consumer TIM, 

RG n. 601.209.1689; Gabriel Ribeiro de Campos, Diretor de Relações 

Institucionais da Oi, RG n. 1.161.426-4 (PR) e Marcelo Viñas Repetto, Diretor 

Regional da Claro, RG n. 6046480401 (RS), todos com poderes de representar 

extrajudicialmente as empresas para os fins deste compromisso, com base no 

§6º do art. 5º da Lei Federal nº 7.347/85 e art. 585, inc. VIII, do CPC, e nos autos 

do inquérito civil n. 216/2013, da Promotoria do Consumidor em Porto Alegre e 

n. 2021//2010, do 2º Ofício de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica 

da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, resolvem celebrar o 

presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, como resultado 
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dos trabalhos da CPI da Telefonia da ALERS, em relação à prestação dos 

serviços de telefonia e internet, de modo a respeitar a modicidade tarifária 

e qualidade dos serviços prestados, com implementação de novas 

tecnologias, nos seguintes termos: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 

As OPERADORAS comprometem-se, em atenção ao artigo 6º inciso III da Lei 

8078/90 – Direito à Informação - a manter ou criar, em 30 dias, em seus 

endereços eletrônicos, os links de consulta dos mapas de cobertura, anunciar 

em suas lojas próprias e agentes autorizados/revendas (através de cartazes que 

alertam para consulta da cobertura, conforme previsto no CAC firmado entre as 

operadoras e PROCON/RS em ago/2012) e fazer constar nos seus contratos 

informações que tornem clara e precisa a compreensão do consumidor com 

relação às áreas de cobertura do serviço quando da venda de linhas de telefonia 

e internet. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 

Comprometem-se as OPERADORAS, no prazo de quinze dias a contar desta 

data, a apresentar ao Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de 

Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, e ao Ministério Público Federal, 

por meio do 2º Ofício Do Consumidor e da Ordem Econômica, detalhado Plano 

Nacional de Melhoria da Prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) 

apresentado, aprovado e divulgado pela ANATEL para o Estado do Rio Grande 

do Sul, com a especificação de sua efetiva implantação, bem como eventuais 

alterações, informações que poderão ser repassadas à CPI da Telefonia ou 

outros órgãos públicos que o Ministério Público entender que devam ter acesso. 

 

Parágrafo primeiro: 

 

Nesse sentido, as OPERADORAS comprometem-se a apresentar aos 

Ministérios Públicos Federal e Estadual, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a 
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contar da assinatura deste documento, as informações sobre o Plano 

mencionado no caput desta cláusula, para melhoria da qualidade do serviço no 

Estado do Rio Grande do Sul, com informações específicas de expansão de 

cobertura, com número de antenas a serem instaladas por Município ao longo 

do ano de 2013. Relativamente ao ano de 2014, as informações sobre as 

previsões de expansão da cobertura serão prestadas até o final do 1º trimestre 

do respectivo ano. 

 

Parágrafo segundo: 

 

As informações específicas de expansão de cobertura e melhoria da qualidade, 

prestadas ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da 

Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, e ao Ministério 

Público Federal, por meio do 2º Ofício do Consumidor e da Ordem Econômica, 

poderão ser alteradas em razão da ausência de locais passíveis de instalação 

de equipamentos ou em decorrência da legislação. Eventuais alterações nos 

planos de expansão, pelos motivos ora sinalizados, serão encaminhadas para 

conhecimento do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e do 

Ministério Público Federal, que poderão disponibilizar para outros órgãos 

signatários ou anuentes deste documento, ressalvado o sigilo da informação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 

Comprometem-se as OPERADORAS a receber, na forma indicada no parágrafo 

único, as reclamações encaminhadas pelos Ministérios Públicos Estadual e 

Federal, manifestando-se, fundamentadamente, no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias a contar do recebimento da listagem, sobre as respostas 

apresentadas, acompanhadas de informações e dados técnicos. 

 

Parágrafo único: 

 

O Ministério Público Estadual, por meio do Centro Operacional de Defesa do 

Consumidor, apresentará às OPERADORAS listagem das reclamações 
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registradas e não resolvidas nos últimos 12 meses, existentes em órgãos de 

defesa do consumidor, especialmente aquelas protocoladas nos PROCONS, 

onde constarão os dados cadastrais do consumidor (Nome Completo, CPF, 

número da linha telefônica ou banda larga objeto da demanda, número de 

protocolo da Operadora, caso tenha, número de contato do Consumidor) e o 

conteúdo da inconformidade. Independentemente da manutenção dos contratos 

pelos consumidores, as OPERADORAS comprometem-se a receber as 

reclamações nos termos do caput desta cláusula. Em caso de impossibilidade 

de resolução, as OPERADORAS deverão apresentar justificativa individual, 

permitindo ao consumidor a rescisão, sem prejuízo da incidência de multas 

eventualmente previstas. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 

 

Comprometem-se as OPERADORAS a promover, em ação conjunta, um grande 

mutirão no Estado do Rio Grande do Sul, a comportar estrutura mínima de local 

e pessoal, durante todo o horário comercial de cada estabelecimento, atingindo 

todos os municípios onde possuam cobertura, 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, como por exemplo, mas não se limitando, Correios, de 1º a 20 de fevereiro 

de 2014, para recepção de reclamações de usuários, bem como dos usuários 

que já apresentaram reclamações aos órgãos de defesa do consumidor, exceto 

os corporativos, objetivando a resolução, entre outros, dos seguintes problemas: 

 

Cobrança indevida de valores, no prazo de cinco dias úteis do recebimento da 

reclamação; 

 

Após o acolhimento da reclamação e/ou o pagamento da fatura, no prazo de 

cinco dias, a retirada do nome dos consumidores dos bancos de dados de 

proteção ao crédito. 

 

Parágrafo primeiro: 
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As OPERADORAS deverão apresentar aos Ministérios Públicos Estadual e 

Federal, que compartilharão com os demais compromitentes e anuentes, até o 

dia 1º de fevereiro de 2014, o Plano de Atendimento ao Mutirão, em que deverá 

constar a relação dos municípios onde tenha cobertura, os locais onde será 

realizado o Mutirão por cidade e fluxograma do atendimento até a resposta das 

demandas dos clientes. 

 

Parágrafo segundo: 

 

As OPERADORAS se comprometem a enviar, no prazo de 30 (trinta) dias após 

o término do mutirão, relatório geral dos resultados obtidos, contendo o motivo 

das reclamações e quantidade de atendimentos, ao Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Sul, por meio da Promotoria de Justiça Especializada de 

Defesa do Consumidor, e ao Ministério Público Federal, por meio do 2º Ofício 

do Consumidor e da Ordem Econômica. 

 

CLÁUSULA QUINTA: 

 

Comprometem-se todas as OPERADORAS, durante os últimos dez dias do mês 

de janeiro de 2014, a realizar campanha publicitária única a ser implementada 

pelo SINDITELEBRASIL, conforme plano de mídia em anexo ao presente ajuste 

(que passa a integrá-lo), bem como nos sites das respectivas operadoras, para 

chamamento dos consumidores a fim de participarem do mutirão previsto na 

cláusula anterior, contendo o comunicado abaixo: 

 

“Em razão das conclusões adotadas pela CPI da Telefonia da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em conjunto com os Ministérios 

Públicos Federal e Estadual e, em cumprimento ao Termo de Ajustamento de 

Conduta, todas as Operadoras de Telefonia se comprometeram a promover nas 

cidades onde possuam cobertura no Estado Gaúcho, no período de 01 a 20 de 

fevereiro de 2014, um Mutirão para atendimento de reclamações dos 

consumidores por cobranças indevidas. Na oportunidade, os consumidores 
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também poderão ser informados sobra a área de cobertura de sinal existente." 

 

CLÁUSULA SEXTA: 

 

As OPERADORAS se comprometem, no prazo de até 60 dias a contar da 

assinatura deste documento, a apresentar para os Ministérios Públicos Federal 

e Estadual a otimização realizada nos seus canais de comunicação com seus 

consumidores (todos os canais da web, serviço de atendimento ao consumidor 

por telefone e atendimento presencial em lojas próprias) para servirem de meio 

de acesso imediato para formalização de reclamações e pedidos de 

cancelamento do serviço, com pronta geração de protocolo, cujo número deve 

ser encaminhado imediatamente ao consumidor, por meio de resposta 

automática via sms, via email, meio físico ou qualquer outro meio hábil, por meio 

do qual o consumidor terá acesso ao conteúdo de sua solicitação ou reclamação 

via internet (imprimível pelo consumidor, no mínimo, na modalidade impressão 

de tela). 

 

Parágrafo primeiro: 

 

As COMPROMISSÁRIAS também se obrigam a instituir, no prazo de 120 (cento 

e vinte) dias, a contar da celebração do presente acordo, chat on line para 

formalização de reclamações, disponibilizando em todos os meios de 

comunicação com os consumidores, exceto publicidades, informações sobre 

como obter o histórico das reclamações intrinsecamente ligadas ao consumidor. 

 

Parágrafo segundo: 

 

Com relação aos pedidos de cancelamentos do serviço solicitados pelos 

consumidores, as OPERADORAS se comprometem a informar o número 

sequencial de protocolo de atendimento e efetuar o cancelamento em até 48 

(quarenta e oito) horas do recebimento do pedido, exceto se, dentro desse prazo, 

o consumidor manifestar expressa retratação diretamente à prestadora e está 

dispuser de prova idônea nesse sentido (por gravação da comunicação ou outro 
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meio idôneo), caso em que esta prova se sobreporá ao comprovante da 

solicitação de rescisão. O pedido de cancelamento do serviço pelo consumidor 

pode ser feito, por meio do seu Call Center, sítio da respectiva operadora na 

internet e presencialmente através das suas Lojas Próprias no Estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

Parágrafo terceiro: 

 

A exigibilidade desta cláusula, no que tange à possibilidade de pedido de 

cancelamento do serviço via sítio da respectiva operadora na internet, fica 

suspensa por 120 dias, contados da assinatura deste compromisso, no intuito 

de aguardar a conclusão das tratativas em andamento entre a ANATEL e 

prestadoras para definição do modo de implantação desse direito do consumidor, 

passando a produzir todos os seus efeitos jurídicos após vencido esse prazo, 

independentemente da conclusão dessas tratativas. 

 

Comprometem-se as PRESTADORAS a sustentar a incorporação do conteúdo 

desta cláusula nas tratativas de que trata o parágrafo anterior, no intuito de 

assegurar uniformidade nacional da metodologia a ser adotada para efetivação 

do direito à rescisão pela internet, para o que contribuirá o Ministério Público 

Federal, inclusive pela via judicial, se necessário. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

 

Comprometem-se as OPERADORAS a implantar tecnologia que permita aos 

consumidores, logo após o processamento da chamada, receber informação de 

identificação para saber se a operadora destinatária é a mesma daquela que 

originou a ligação, de forma que o consumidor saiba que está pagando tarifa 

intra-rede. 

 

Parágrafo único: 

 

Esta cláusula somente será exigida após a publicação de regulamento em 
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estudo na ANATEL nos prazos e na forma a serem previstos no regulamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA: 

 

Comprometem-se as OPERADORAS, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta 

data, a implementar, caso ainda não possuam, canal de atendimento gratuito 

aos consumidores, que permita a apresentação de reclamação sobre qualidade 

e outras peculiaridades do serviço contratado. 

 

Parágrafo primeiro: 

 

Comprometem-se as OPERADORAS a divulgar o número gratuito em todas as 

suas faturas e página na internet, bem como a disponibilizar as gravações dos 

atendimentos, nos termos do Decreto 6.523/2008, art. 15, parágrafo 3º, aos 

consumidores e aos órgãos de defesa do consumidor e aos Ministérios Públicos 

Estadual e Federal, desde que mediante a concordância por escrito do 

consumidor, no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir da solicitação. 

 

Parágrafo segundo: 

 

As OPERADORAS comprometem-se a manter o serviço de atendimento aos 

PROCONS do Estado do Rio Grande do Sul por meio do canal exclusivo 0800. 

 

Parágrafo terceiro: 

 

As OPERADORAS comprometem-se a estender, no prazo de 90 dias, o serviço 

de atendimento exclusivo ao PROCON, por meio do canal 0800, à Promotoria 

de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul e Ministério Público Federal. 

 

CLÁUSULA NONA: 

 

As COMPROMISSÁRIAS e os Ministérios Públicos Estadual e Federal 
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realizarão 02 (duas) reuniões por ano, no período de dois anos, que ocorrerão 

nos meses de abril e outubro, em data e local a serem definidos pelo Ministério 

Público, tendo por objetivos principais: a) identificar e dar encaminhamento a 

demandas fundamentadas de abrangência coletiva quanto à melhoria de 

qualidade do sinal no Estado do Rio Grande do Sul; b) acompanhar as 

providências e medidas efetuadas pelas OPERADORAS para melhoria da 

qualidade do sinal; e, sempre que possível, c) resolver consensualmente as 

reclamações fundamentadas. 

 

Parágrafo primeiro: 

 

Em no máximo 10 (dez) dias após a comunicação da reunião, as 

OPERADORAS enviarão ofício aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, 

informando os nomes e o cargo dos Executivos da empresa com competência 

para tratar dos temas da reunião, que comparecerão ao evento, sendo 

asseguradas as presenças do diretor regional e do responsável pela área 

técnica, ou executivos com funções equivalentes. 

 

Parágrafo segundo: 

 

Poderão ser convidados a participar das reuniões o PROCON-RS, o PROCON 

Porto Alegre e outros órgãos com atuação na defesa do consumidor, que 

poderão apresentar demandas fundamentadas de natureza coletiva, às quais 

será dado o mesmo tratamento prioritário daquelas apresentadas pelos 

Ministérios Públicos. 

 

Parágrafo terceiro: 

 

A Gerência Regional da ANATEL será convidada a participar das reuniões para 

o fim de fornecer subsídios de natureza técnica e regulatória a propósito das 

demandas apresentadas, cabendo ao Ministério Público Federal, se necessário, 

requisitar a presença de servidores ocupantes de cargos e funções técnicas 

pertinentes para tais fins, bem como a realização de diligências fiscalizatórias, 
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sempre que necessário (art. 8º, III, LC 75). 

 

Parágrafo quarto: 

 

Das reuniões se lavrará atas que especificarão as demandas fundamentadas, 

devendo as OPERADORAS apresentarem, no prazo de 60 dias do recebimento 

dessas atas, resposta fundamentada em que indicarão as providências 

específicas que adotarão para corrigir as deficiências de qualidade identificadas 

e o prazo em que as concluirão, não superior a 6 (seis) meses, ou justificarão 

de modo específico a negativa em adotá-las. 

 

Parágrafo quinto: 

 

As questões relacionadas à qualidade de sinal serão avaliadas de acordo com 

o previsto nas Resoluções da ANATEL e mediante critérios técnicos 

estabelecidos pela Agência Reguladora. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

 

A título de recomposição dos danos difusos, as OPERADORAS se obrigam a 

investir no Estado do Rio Grande do Sul, tendo como base o anexo, cujo plano 

de implementação especificado, com respectivo cronograma de execução, será 

remetido aos Ministérios Públicos Estadual e Federal no prazo de 30 dias a partir 

da celebração do presente acordo, por cada operadora que estiver obrigada a 

realizar o investimento. O Plano, além de prever a operadora responsável por 

cada investimento e respectivo prazo para sua implementação, deverá 

contemplar exclusivamente operações que ainda não estejam abrangidas pelos 

cronogramas de atendimento obrigatório impostos pela ANATEL. 

 

Parágrafo Primeiro: 

 

Além disso, a empresa OI se compromete, nos termos das regras e 

cronogramas estipulados pela Anatel e estabelecido no Edital de Licitação n.º 
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004/2012/PVCP/SPV, através do SMP ou do STFC associado ao Serviço de 

Comunicação Multimídia – SCM, a viabilizar com serviços de voz e dados nas 

regiões, definidas como as áreas compreendidas até a distância de 30 km do 

limite das localidades sede de todos os municípios brasileiros, até 31 de 

dezembro de 2015, sendo: 

 

1. 30% dos municípios brasileiros até 30 de junho de 2014; 

2. 60% dos municípios brasileiros até 31 de dezembro de 2014; e 

3. 100% dos municípios brasileiros até 31 de dezembro de 2015. 

 

Parágrafo Segundo: 

 

O cumprimento dos prazos de execução dispostos no Cronograma de 

Investimentos mencionado no caput da presente cláusula poderá ser alterado 

em função da demora na obtenção das licenças e autorizações pertinentes para 

instalação das antenas, decorrente de atraso por parte dos órgãos competentes, 

hipótese que deverá ser devidamente atestada e comunicada ao Ministério 

Público. 

 

Parágrafo Terceiro: 

 

Os investimentos projetados nas localidades constantes do Cronograma de 

Investimentos anexo poderão ser alterados por outros equivalentes, desde que 

justificados, por escrito, e aceitos pelos compromitentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

 

Comprometem-se as OPERADORAS, em prazo de 30 dias a contar da 

celebração do presente ajuste, a informar, através de seus canais de 

comunicação (como por exemplo, Lojas Próprias ou site ou Contrato) os 

consumidores que as faturas de cobrança pelos serviços serão entregues até 

cinco dias antes da data de vencimento, data está de conhecimento do 

consumidor. Caso não seja recebida no referido prazo, o consumidor manterá 



55 

contato através dos canais de atendimento da empresa, por exemplo call center, 

chat on line ou em lojas próprias, para solicitação da segunda via ou código de 

barras que permita o pagamento até o vencimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

 

Fica estabelecida multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 

cento e oitenta dias, pelo descumprimento do estabelecido no caput das 

Cláusulas 1ª, 2ª, e seu parágrafo primeiro, 3ª, 6ª, 8ª e 11ª; bem como multa por 

infração nos valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) por hipótese de descumprimento das Cláusulas 4ª e 5ª, 

respectivamente. 

 

Em caso de descumprimento injustificado da obrigação de apresentar ao 

Ministério Público o Plano mencionado no caput da cláusula 10ª, fica estipulada 

a incidência de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Fica, ainda, 

estabelecida a incidência de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por 

descumprimento injustificado do prazo previsto para a implementação de cada 

investimento descrito no cronograma do Plano de Investimentos aludido no 

caput da mesma cláusula, bem como de outros investimentos eventualmente 

estabelecidos, na forma do parágrafo terceiro da cláusula décima. 

 

Fica estabelecida a multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela ausência 

injustificada à reunião de que trata a cláusula nona dos representantes das 

compromissárias, nos termos lá previstos. Fica estabelecida ainda a incidência 

de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento da 

obrigação estatuída no parágrafo 4º. da mesma cláusula nona. 

 

Em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a 

aplicação de eventual multa será precedida de notificação à Operadora 

informando da infração, concedendo prazo de 15 dias para justificativa que será 

avaliada pelo órgão notificante. 
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Tais valores serão corrigidos pelo IGPM, ou outro índice que o substitua, e serão 

destinados ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (Lei Estadual n.º 

10.913/97 e Decreto Estadual n.º 38.864/98). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

 

O presente compromisso de ajustamento de conduta que tem eficácia de título 

executivo extrajudicial, aplicando-se, no caso de execução, em especial das 

obrigações, os arts. 84 do CDC e 461 do CPC. 

 

O presente Compromisso de Ajustamento de Conduta será fiscalizado pelos 

Ministérios Públicos Estadual e Federal nos âmbitos das suas respectivas 

atribuições, não prejudicando, na forma da lei, o prosseguimento da atuação do 

Ministério Público para garantir melhorias aos consumidores não contempladas 

no presente instrumento. 

 

As COMPROMISSÁRIAS desde logo concordam que funcionários do 

Ministério Público e dos demais órgãos de defesa do consumidor 

compareçam durante o horário comercial em suas dependências visando 

fiscalizar o cumprimento do presente compromisso. 

 

Porto Alegre, 04 de novembro de 2013. 

 

 

Compromitentes: 

 

_______________________________   ___________________________ 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

Anuentes: 

 

______________________________  ___________________________ 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RS 

  Presidente da CPI da Telefonia      Vice-Presidente CPI Telefonia 

 

 

______________________________    ___________________________ 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS   PROCON ESTADUAL 

Relator da CPI da Telefonia 

 

 

_______________________________      ___________________________ 

                        OAB/RS       SINDITELEBRASIL 

 

 

Compromissárias: 

 

 

_____________________________          ___________________________ 

                     CLARO              TIM 

 

 

_____________________________          ___________________________ 

      OI                       VIVO 
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ANEXO II 

 

CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO ANEXO AO TERMO DE COMPROMISSO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA (CLÁUSULA DÉCIMA, caput ), FIRMADO EM 04/11/13 

 

Atendimento pela OI, ao Polo Turístico da Barragem de Sanchuri, no Município de Uruguaiana, 

objetivando proporcionar atendimento BL Fixo – implantação de um ARD NGN, a ser realizado 

até o final de JUL/14; 

 

Atendimento pela OI, ao Polo Industrial de Caçapava do Sul, objetivando a implantação de um 

ARD para atendimento de VELOX, a ser realizado até o final de JUL/14. 

 

Implantação pela VIVO do serviço de telefonia móvel no distrito de Distrito de Criúva, em Caxias 

do Sul; 

 

Implantação pela VIVO do serviço de telefonia móvel no distrito de Monte Alverne, em Santa 

Cruz do Sul; 

 

Implantação pela VIVO do serviço de telefonia móvel no distrito do Espigão, em Viamão. 

 

A CLARO ampliará a cobertura e melhorará a qualidade da telefonia móvel e banda larga móvel 

no litoral gaúcho para atender a demanda dos consumidores no período de veraneio/2014, com 

instalação de sites nos municípios abaixo relacionados: 

 

Município Número de sites 

CIDREIRA 1 

IMBÉ 3 

CAPÃO DA CANOA 2 

RIO GRANDE 2 

TORRES 2 

TRAMANDAÍ 3 

 

A TIM se compromete a substituir equipamentos da rede 3G instalados no Estado do Rio Grande 

do Sul num total de 374 node Bs, que serão substituídos por equipamentos mais modernos e 

com maior capacidade entre 2013 e o primeiro semestre de 2014, o que proporcionará melhor 

experiência no tráfego de dados aos usuários. 
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ANEXO III 

 

MEMORANDO Nº 01/20156                                   Porto Alegre, 03 de janeiro de 2016 

 

 

De: Gabinete Deputado Elton Weber  

Para: Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo 

 

 

Requerimento 

 

Venho por meio desta solicitar a esta Comissão de Agricultura, Pecuária 

e Cooperativismo a criação de uma subcomissão para tratar da telefonia, internet e de-

mais serviços para o meio rural. Esta subcomissão terá por objetivo acompanhar a im-

plementação dos termos de ajuste de conduta – TAC’s firmados entre as operadoras de 

serviços de telecomunicações, as agências de regulação e o Ministério Público Estadual 

e Federal em 04 de novembro de 2013.  

Esta subcomissão se justifica na medida em que os compromissos assumidos ven-

cerão em breve.  

 

 

 

  

 

 

Deputado(a) Elton Weber 

  

 


