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boa vontade e o espírito de harmonia e colaboração entre os membros que a 
compuseram. 

Portanto, a Relatoria não poderia deixar de agradecer ao Deputado Orlando 
Morando, Presidente da Comissão, pela serenidade, bom senso, equilíbrio, espírito 
público, determinação e coragem com que sempre conduziu as atividades da 
Comissão. 

Igualmente, não seria justo, omitir o reconhecimento do incansável trabalho dos 
demais Membros da Egrégia Comissão, que compuseram este colegiado de 
investigação, pois tiveram a compreensão da importância, em prol da sociedade 
paulista, do tema que seria investigado. Por isso, nosso muito obrigado aos Deputados: 
Luiz Fernando Machado, Alencar Santana Braga, Cesinha de Madureira, Ed Thomas, 
Chico Sardelli (nosso vice-presidente), André do Prado, Delegado Olim, Wellington 
Moura e Antonio Salim Curiati. 

Ainda, nosso agradecimento e consideração aos demais membros substitutos, os 
Deputados Roberto Engler, Davi Zaia, Roberto Massafera, Beth Sahão, Marcos Neves, 
Carlos Cesar, André Soares e Marcos Damásio. 

Em especial, os membros desta CPI agradecem o apoio do Presidente desta Casa, 
Deputado Fernando Capez, pela colaboração irrestrita ao bom desempenho desta 
CPI. 

Estendem-se os agradecimentos aos demais setores envolvidos desta Casa: Secretaria 
Executiva desta CPI, ao Departamento de Comissões da Secretaria Geral Parlamentar, 
Procuradoria da ALESP, Casa Militar, Departamento de Informação e Documentação, 
Assessoria Técnica Parlamentar, Departamento Administrativo, Divisão de Imprensa, 
TVALESP, Divisão de Taquigrafia, Divisão de Transporte, aos assessores dos gabinetes 
dos Deputados membros desta CPI e das Lideranças dos respectivos Partidos Políticos, 

e a todos os outros setores que, de uma forma ou outra, contribuíram para o bom 
andamento desta Comissão. 

Ainda, esta Relatoria e toda a Comissão são gratas: ao Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas de Telecomunicações de São Paulo, todas as operadoras presentes às 
oitivas desta CPI, à Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo, Ministério 
Público de São Paulo, Tribunal de Justiça,  

Por fim, este Relator e demais membros da Comissão dedicam gratidão especial aos 
servidores públicos da Assembleia Legislativa de São Paulo, Luiz Henrique Watanabe, 
da assessoria do presidente desta CPI, Deputado Orlando Morando, Filipe L. Carriço, 
Secretário desta Comissão, Fernanda Bulhões Morgade, cedida gentilmente pela 
Liderança do PSDB, por seu sempre presente líder, Deputado Carlão Pignatari e que 
assegurando o intuito dos membros da CPI em investigar a precariedade dos serviços 
prestados pelas operadoras de telefonia móvel no Estado de São Paulo não ficasse 
apenas na intenção. 

Temos a convicção firme que logo colheremos bom resultado em prol dos paulistas, 
pois a telefonia é um serviço prestado sob regime privado, mediante autorização da 
ANATEL, sendo que as empresas prestadoras deste serviço têm obrigação legal de 
atender aos direitos dos consumidores, com uma prestação de serviço adequado e 
eficiente. 
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2. DOS DEPUTADOS E DEPUTADAS INTEGRANTES DA CPI 

PRESIDENTE 
Orlando Morando  PSDB 
VICE-PRESIDENTE 
Chico Sardelli  PV 
EFETIVOS 
Alencar Santana Braga  PT 
André do Prado  PR 
Chico Sardelli  PV 
Delegado Olim  PP 
Ed Thomas  PSB 
Luiz Fernando Machado  PSDB 
Orlando Morando  PSDB 
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SUPLENTES 
André Soares  DEM 
Antonio Salim Curiati  PP 
Beth Sahão  PT 
Carlos Cezar  PSB 
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3. DO BALANÇO DAS ATIVIDADES DA CPI 
 
Pessoas entrevistadas em oitivas: 
 

a) Senhora Fátima Regina Arlete Lemos - Assessora Técnica da  Diretoria de Atendimento e 
Orientação ao Consumidor; 

 
b) Marta Cassis Aur – PROCON;Carlos Eduardo Simetta – PROCON; 
 
c) Senhora Cristiana Gonzalez - Representante do Instituto Brasileiro    de Defesa do 

Consumidor (IDEC); 
 
d) Senhor Sandro Almeida Ramos – Diretor da Gerência Regional no Estado de São Paulo da 

Agência Nacional de Telecomunicações; 
e) Senhor Dr. Fábio Nelson Fernandes – Delegado Titular da 1ª Delegacia da Divisão Anti-

Sequestro/DHPP; 
 
f) Senhor Dr. Rafael Correa Lodi – Delegado Suplente da 1ª Delegacia da Divisão Anti-

Sequestro/DHPP; 
 
g) Senhor Dr. Fábio Pinheiro Lopes - Delegado Titular da 5ª Delegacia de Roubo a Bancos da 

Divisão de patrimônio do DEIC; 

h) Senhor Dr. Ronaldo Augusto Marão Sayeg - Delegado Suplente da 5ª Delegacia de 
Roubo a Bancos da Divisão de patrimônio do DEIC; 

 
i) Senhor Amos Genish – Presidente da Empresa de Telefonia -TELEFÔNICA VIVO;Senhor 

Francisco Valim – Presidente da Empresa de Telefonia – NEXTEL Brasil; 
 
j) Senhor Rodrigo Abreu – Presidente da Empresa TIM no Brasil; 
 
k) Senhor Bayard Gontijo – Diretor presidente da OI no Brasil; 
 
l) Senhor José Antônio Felix – Diretor presidente da Empresa Claro do Brasil; 
 
m) Senhor Francisco Valim - Presidente da Nextel no Brasil; 

 
 
5. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA ÁREA DO DIREITO BRASILEIRO - LEGISLAÇÃO 
PERTINENTE – Breve resumo  

 
5.1 Da Legalidade e Constitucionalidade 

A concessão de serviço público é prevista na Constituição Federal no art. 175. 
 
Destacam-se os §§ 2º, 3º e 4º do artigo 9º da Lei 8.987 que consagram a manutenção, 
durante toda a execução do contrato, do equilíbrio econômico financeiro inicial da 
concessão: 
 

“Art. 9º. ........................................................................................ 
................................................................................................... 
§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a 
fim de 
manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. 
§ 3º Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou 
extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a 
apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, 
implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o 
caso. 
§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu 
inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá 
restabelece-lo, concomitantemente à alteração”. 

O serviço oferecido pelas concessionárias deverá ter transparência como positivado 
no inciso I do art. 5º do ANEXO I À RESOLUÇÃO Nº 632, DE 7 DE MARÇO DE 2014, que 
traz o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de 
Telecomunicações e que tem por objetivo estabelecer regras sobre atendimento, 
cobrança e oferta de serviços relativos ao Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, 
ao Serviço Móvel Pessoal – SMP, ao Serviço de Comunicação Multimídia – SCM e aos 
Serviços de Televisão por Assinatura. 

Este trabalho tem esteio, ainda na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de 
Defesa do Consumidor, do Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 2008, e regras 
complementares dos direitos previstos na legislação e em outros regulamentos 
expedidos pelas autoridades administrativas competentes. 

A venda indiscriminada de chips pré-pagos, feita sem o devido cuidado de 
cadastramento atenta contra o art. Art. 58. do Anexo à Resolução nº 477, de 07 de 
agosto de 2007, que trata do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal – SMP 

9.5  DOS CALL CENTERS 
 
9.5.1   DO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL X FUNCIONÁRIOS 
   

9.5.2         DO PÉSSIMO ATENDIMENTO DOS OPERADORES 
 

9.6 DAS COBRANÇAS ABUSIVAS 
 
9.6.1 DA FALTA DE TRANSPARÊNCIA 
 

10 DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

10.1 O PAPEL FISCALIZADOR DA ANATEL 
 

10.2    ENCAMINHAMENTOS, PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES 
 

10.2.1 ENCAMINHAMENTOS 
 

10.2.2 PROPOSTAS 
 
 

11 ANEXOS: 
 
ANEXO I – RESUMOS DA ASSESSORIA 
 
ANEXO II – REQUERIMENTOS DELIBERADOS  
 
ANEXO III – OFÍCIOS EXPEDIDOS 
 

 

1. DO HISTÓRICO, JUSTIFICATIVA E DURAÇÃO DA CPI 

Por meio do Requerimento nº 253, DE 2015, de autoria do Deputado Orlando Morando 
e outros, com número regimental de assinaturas, foi proposta uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, composta por 9 (nove) membros titulares e 9 (nove) 
membros substitutos, com a finalidade de, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
investigar os serviços prestados pelas empresas de telecomunicações, envolvendo 
telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura no Estado de São Paulo.  

Segundo consta da justificativa, o objetivo principal da Comissão proposta pelo 
requerimento nº 253 e que recomendou a instalação desta CPI, o Poder Legislativo do 
Estado de São Paulo, no exercício de suas prerrogativas a necessidade de apurar a 
origem dos problemas causados aos consumidores, bem como aferir o vulto das 
consequências deste serviço que é de suma importância para a sociedade que, por 
sua vez, é onerada com um elevado custo, sem a devida contra prestação, 
enfrentando problemas cotidianos, desprovidos de amparo ou norte para qualquer 
solução. 

Ainda, tem lastro na informação de que os serviços de telecomunicações, além de 
oneraram de sobremaneira o judiciário, são os líderes de insatisfação de acordo com 
os principais órgãos que gerem manifestações dos consumidores, entre eles o 
PROCON, que já registrou dezenas de milhares de reclamações referentes aos serviços 
prestados pelas empresas GRUPO VIVO, GRUPO CLARO, TIM CELULAR S/A, GRUPO OI, 
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e outras que prestam serviços de telecomunicações 
no Estado de São Paulo. 

Na sequência, foi publicado no Diário Oficial do Legislativo em 28 de abril de 2015, o 
Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, Deputado Fernando Capez, criando 
a Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 9 (nove) membros titulares e igual 

número de suplentes para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, investigar os serviços 
prestados pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, 
internet e televisão por assinatura no Estado de São Paulo, nomeando os seguintes 
membros efetivos:  Luiz Fernando Machado, Orlando Morando, Alencar Santana 
Braga, Rogério Nogueira, Ed Thomas, Chico Sardelli, Roberto Morais, André do Prado e 
Delegado Olim, e substitutos: Roberto Massafera, Roberto Engler, Beth Sahão, André 
Soares, Carlos Cezar, Marcos Neves, Davi Zaia, Marcos Damasio e Antonio Salim 
Curiati. 

 

2. DA ÍNTEGRA DO REQUERIMENTO PROPONDO A CPI   

REQUERIMENTO Nº 253, DE 2015 

Requeremos, nos termos do artigo 13, § 22, da Constituição do Estado de São Paulo e 
dos artigos 34 e seguintes da XIV Consolidação do Regimento Interno, a constituição 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de, no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, investigar os serviços prestados pelas empresas de 
telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura 
no Estado de São Paulo. Referida comissão deverá ser composta por 9 (nove) 
membros. 

Justificativa 

É preciso apurar a origem dos problemas causados aos consumidores, bem como 
aferir o vulto das consequências deste serviço que é de grande importância para a 
população que, por sua vez, paga um preço elevado, mas enfrenta problemas 
cotidianamente e sem expectativa real de solução. 

Os serviços de telecomunicações são os líderes de insatisfação de acordo com os 
principais órgãos que gerem manifestações dos consumidores, entre eles o PROCON, 
que já registrou dezenas de milhares de reclamações referentes aos serviços prestados 
pelas empresas GRUPO VIVO, GRUPO CLARO, TIM CELULAR S/A, GRUPO OI, NEXTEL 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA e outras que prestam serviços de telecomunicações no 
Estado de São Paulo. 

Vale destacar ainda que o poder judiciário cada vez mais é acionado para dirimir 
números exorbitantes de conflitos envolvendo os consumidores paulistas e as empresas 
prestadoras de serviços de telecomunicações, telefonia internet e televisão a cabo. 

Diante da realidade suportada pelos consumidores destes serviços e dentro das 
prerrogativas desta casa de leis latente o dever d buscar soluções para a população 
do Estado de São Paulo e o passo a ser dado nesse momento é a instalação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Sala das Comissões, em 16/3/2015. 

a) Orlando Morando a) Roberto Morais a) Roberto Massafera a) Gilmaci Santos a) 
Estevam Galvão a) Sebastião Santos a) Itamar Borges a) Carlos Cezar a) Milton Leite 
Filho a) Cauê Macris a) Roberto Engler a) Geraldo Cruz a) Carlos Bezerra Jr. a) Rogério 
Nogueira a) André do Prado a) Luis Carlos Gondim a) Leci Brandão a) Afonso Lobato 
a) Jooji Hato a) Celino Cardoso a) Edson Giriboni a) Mauro Bragato a) Maria Lúcia 
Amary a) Pedro Tobias a) Jorge Caruso a) Celso Giglio a) Helio Nishimoto a) Roque 
Barbiere a) Reinaldo Alguz a) Davi Zaia a) Ed Thomas a) Antonio Salim Curiati a) 
Marcos Zerbini a) Analice Fernandes a) Edmir Chedid a) Aldo Demarchi a) Welson 
Gasparini a) Ramalho da Construção a) Carlão Pignatari a) Rafael Silva  
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Lei 10.995/2001: Dispõe sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia 
celular, no Estado de São Paulo.  

Lei 11.058/2002: Dispõe sobre o cadastramento de usuários de telefones celulares pré-
pagos.  

Lei 11.059/2002: Dispõe sobre a exigência de documento legal e de consulta à 
listagem das comunicações de furto ou roubo para habilitação de telefonia celular 
em todo o Estado de São Paulo.  

Lei 11.256/2002: Dispõe sobre a divulgação, pelas prestadoras de serviços de telefonia, 
de tabela de preços dos seus serviços. 

Lei 12.155/2005: Determina a discriminação detalhada das ligações locais, nas contas 
telefônicas.  

Lei 12.239/2006: Dispõe sobre a instituição de cadastro com os números das linhas 
telefônicas dos assinantes do serviço de telefonia interessados no sistema de venda, 
por via telefônica.  

Lei 12.281/2006: Dispõe sobre o cancelamento de serviços prestados de forma 
contínua.  

Lei 12.730/2007: Proíbe o uso telefone celular nos estabelecimentos de ensino do 
Estado, durante o horário de aula. 

Lei 13.226/2008: Institui no âmbito do Estado de São Paulo, o Cadastro para o Bloqueio 
do Recebimento de Ligações de Telemarketing.  

Lei 13.836/2009: Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação e manutenção de 
acesso a telefone fixo e/ou móvel nas rodovias do Estado e dá outras providências. 

Lei 13.854/2009: Dispõe sobre a proibição de cobrança de "assinatura mensal" pelas 
concessionárias de serviços de telecomunicações.  

Lei 14.147/2010: Obriga as concessionárias e empresas de energia elétrica e de 
telefonia a demonstrar, nas suas faturas, o procedimento de cobrança do ICMS.  

Lei 14.516/2011: Torna obrigatório o encaminhamento, por escrito, dos contratos 
firmados por meio de call center e formas similares aos contratantes, e dá outras 
providências. 

Lei 15.292/2014: Define diretrizes para a Política Estadual de Busca de Pessoas 
Desaparecidas, cria o Banco de Dados de Pessoas Desaparecidas e dá outras 
providências. 

Lei 15.826/2015: Estabelece restrição para comercialização de aparelhos eletrônicos 
destinados a promover alterações no IMEI (International Mobile Equipment Identity) 
dos aparelhos de telefonia móvel celular e similares e dá providências correlatas. 

6. DA METODOLOGIA ADOTADA E DO PLANO DE TRABALHO 

Esta relatoria analisou os depoimentos prestados, bem como os documentos 
encaminhados e deles extraiu as considerações que mais adiante estão expostas 
neste documento. 
 
Diante disso, entendemos como a melhor metodologia para a apresentação deste 
Relatório Final, estruturá-lo da seguinte forma: 
 
- Breve relato das reuniões da CPI; 
 
- Principais pontos identificados nas oitivas efetuadas; 
 
- Análise e comentários sobre os abusos praticados pelas operadoras (vendas 
indiscriminadas de chips e falta de regulamentação de modus operandi de 
habilitação, interrupção injustificada dos serviços e demora de atendimento nos calls 
centers); 
 
- Conclusões e recomendações; e 
 
- Anexos. 
 
 

7. DAS INSTITUIÇÕES CONVIDADAS 
 
a) Senhora Fátima Regina Arlete Lemos - Assessora Técnica da Diretoria de 
Atendimento e Orientação ao Consumidor; 
 
b) Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC); 
 
c) Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL); 
 
d) 1ª Delegacia da Divisão Anti-Sequestro/DHPP 
 
e) 5ª Delegacia de Roubo a Bancos da Divisão de Patrimônio do DEIC; 
 
f) TELEFÔNICA VIVO; 
 
g) NEXTEL; 
 
h) TIM; 
 
i) OI; 
 
j) Claro; 
 
 

8. DO RELATO DAS REUNIÕES DA CPI – ATAS  
 
 
8.1 – Reunião Especial – eleição do Presidente – dia 03/06/2015 
 
Aos três dias do mês de junho de dois mil e quinze, às quatorze horas, no Plenário D. 
Pedro I da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a  Reunião 
Especial de eleição de Presidente e Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de 
Inquérito criada pelo Ato nº 19, de março de 2015, do Presidente da Assembleia, com 
a finalidade de investigar os serviços prestados pelas empresas de telecomunicações, 
envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura no Estado de São 
Paulo, convocada e presidida, nos termos do § 2º do artigo 36 da XIV Consolidação 

Art. 58. adesão do Usuário a Plano Pré-pago de Serviço deve ser 
precedida de seu 
cadastramento, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
I - nome completo; 
II - número do documento de identidade ou número do registro no 
cadastro do Ministério da 
Fazenda, no caso de pessoa física; 
III - número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso 
de pessoa jurídica; 
IV - endereço completo. 
§1º O documento de adesão a Plano Pré-pago de Serviço deve 
conter, no mínimo: 
a) a descrição do seu objeto; 
b) o Código de Acesso do Usuário; 
c) o Plano de Serviço de opção do Usuário; 
d) os dados pessoais do Usuário incluindo, no mínimo, as informações 
do caput, comprovadas 
por apresentação de originais ou cópia autenticada junto à 
prestadora. 
§2º A prestadora deve entregar cópia do documento de adesão ao 
Usuário. 
§3º O Usuário que se negar a atualizar seus dados cadastrais poderá 
ter seu serviço suspenso até 
que a situação se regularize. 

 
Ainda, fica claro o desrespeito das operadoras que só visando a política desvairada 
do lucro sem limites ferem a Lei Estadual 11.059/2002, “esquecendo” a relação da 
obrigatoriedade do cadastramento dos novos usuários. 
 
É evidente que as empresas de telefonia não estão entregando ao usuário um serviço 
de qualidade, adequado para os fins a que se 4 MENDES, GILMAR FERREIRA; BRANCO, 
PAULO GUSTAVO GONET. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. [S.l.; s.n.], 2012, p.1008. 
17 destinam, fato que vai de encontro com o que determina o CDC. Senão vejamos: 
 

 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo 
o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
seguintes princípios: 
 [...] d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados 
de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. 

 
Da mesma forma, os serviços públicos prestados sejam pelo Estado ou por qualquer 
outro meio devem obediência à mencionada regra, devendo entregar ao 
consumidor um serviço de qualidade. 
 
Assim dispõe o art. 22 da Lei nº. 8.78/90: 
 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, 
quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 
descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste 
artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a 18 cumpri-las e a 
reparar os danos causados, na forma prevista neste código. 

 
Em sintonia caminha a Lei nº. 9.472/97 - Lei Geral das Telecomunicações -, quando 
afirma: 

Art. 3º - O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: I- de 
acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade 
e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do 
território nacional; II - à liberdade de escolha de sua prestadora de 
serviço; [...] IV - à informação adequada sobre as condições de 
prestação dos serviços, suas tarifase preços; 

           Em estudo das resoluções da ANATEL, temos que: 

a) Os Artigos 69 e 70 do Regulamento do SMP, aprovado pela Resolução nº 477, de 7 
de agosto de 2007 diz que os prazos para contestar débitos junto à operadora é de 30 
dias no Plano de Serviço Pré Pago e o usuário pode solicitar um relatório detalhado 
dos serviços utilizados para verificar os débitos. Ainda, de 90 dias no Plano de Serviço 
Pós Pago, contados da data do vencimento da conta reclamada; 
 
b) A partir do registro da solicitação ou reclamação junto à operadora, o prazo para 
resposta que a operadora atenda uma solicitação de reparo, de correção de conta, 
de mudança de endereço, etc deve ser de até cinco dias úteis, de acordo com o Art. 
15 do Regulamento do SMP, aprovado pela Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007 
e Art. 32 do Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel 
Pessoal – RGQ-SMP, aprovado pela Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011; 
 
c)  De acordo com Artigos 17 e 18, caput e § 2º, do Decreto nº 6.523, de 31 de julho 
de 2008 e Art. 23, § 9º, do Regulamento do SMP, aprovado pela Resolução nº 477, de 7 
de agosto de 2007, se a prestadora não cancelar o serviço pedido pelo consumidor 
em até 24 horas, ela não poderá efetuar cobranças por serviços prestados após esse 
prazo e independentemente do meio utilizado pelo usuário para pedir o 
cancelamento, o pedido deve ser recebido e processado imediatamente, devendo 
ser fornecido ao usuário um registro numérico (com data, hora e objeto da demanda), 
para o acompanhamento; 
 
d) Com fulcro no Art. 40, § 8º, do Regulamento do SMP, aprovado pela Resolução nº 
477, de 7 de agosto de 2007 é possível que o consumidor fidelizado rescinda o 
contrato antes do prazo sem pagar multa, em caso de vício no serviço. Ademais, é 
ônus da prestadora comprovar a improcedência da inadequação alegada pelo 
consumidor; 
 
e) Em princípio, não há implicação alguma quando da solicitação da rescisão do 
contrato com a prestadora. O usuário sempre pode solicitar a rescisão de seu 
contrato, devendo arcar com os custos do serviço já prestado e com eventuais 
resíduos, com base no Art. 23 e 40, § 8°, do Regulamento do SMP, aprovado pela 
Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007; 
 
f) De acordo com o Art. 6º, XXIV, do Regulamento do SMP, aprovado pela 
Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007, a prestadora não pode enviar mensagens 
de conteúdo publicitário ao consumidor, exceto com a sua anuência; 

Na esfera estadual existem algumas leis sobre o tema, tais como: 

Lei 9.740/1997: Dispõe sobre a instalação de telefones públicos nas unidades escolares 
da rede estadual de ensino.  

Lei 10.384/1999: Dispõe sobre o cadastro estadual de aparelhos de telefone celular 
furtados e roubados no Estado.  
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aos Senhores Deputados que as reuniões da CPI seriam realizadas às quartas-feiras, às 
treze horas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a 
reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente transcrição, 
tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Ademar Trindade Cruz, Analista 
Legislativo, lavrei e assino após o Senhor Presidente. Aprovada em reunião de   
17/06/2015. 

 

8.4 - 3ª Reunião - dia – 17/06/2015 
 
Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta 
minutos, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, realizou-se a Terceira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída 
pelo Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 253, 
de 2015, com a finalidade de 'investigar os serviços prestados pelas empresas de 
telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura 
no Estado de São Paulo', sob presidência do Deputado Orlando Morando. Presentes os 
Senhores Deputados Luiz Fernando Machado, Orlando Morando, Ed Thomas, Chico 
Sardelli, Delegado Olim (membros efetivos) e o Senhor Deputado Davi Zaia (membro 
substituto). Ausentes os Senhores Deputados Alencar Santana Braga, Rogério 
Nogueira, Roberto Morais e André do Prado. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior 
foi aprovada. O Senhor Deputado Orlando Morando passou a ler a Ordem do dia: 1. 
Para Deliberação: 1.1) Requerimento do Senhor Deputado Delegado Olim que solicita 
a oitiva dos Senhores Fábio Nelson Fernandes, Delegado de Polícia Titular 1ª Delegacia 
da Divisão Antissequestro/DHPP, Rafael Correa Lodi, Delegado Assistente da 1ª 
Delegacia da Divisão Antissequestro/DHPP, e Ronaldo Augusto Marão Sayeg, 
Delegado da 5ª Delegacia de Roubo a Bancos, para esclarecer o colegiado acerca 
das dificuldades encontradas pelas autoridades policiais para obter informações 
judicialmente autorizadas junto às concessionárias de telecomunicações (Vistas: 
Alencar Santana e Chico Sardelli). Em discussão, não houve oradores inscritos para 
discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado. 1.2) Requerimento do Senhor 
Deputado Chico Sardelli que solicita a convocação do Senhor Carlos Hernán Zenteno 
de Los Santos, presidente da empresa Claro no Brasil, a fim de prestar esclarecimentos 
sobre a atuação da empresa no Estado e o grande número de reclamações de 
usuários quanto aos seus serviços (Vistas: Alencar Santana e Chico Sardelli). Em 
discussão, não houve oradores inscritos para discussão. Em votação, o requerimento 
foi aprovado. 1.3) Requerimento do Senhor Deputado Chico Sardelli que solicita a 
convocação do Senhor Gokul Hemmady, presidente da empresa Nextel Brasil, a fim 
de prestar esclarecimentos sobre a atuação da empresa no Estado e o grande 
número de reclamações de usuários quanto aos seus serviços (Vistas: Alencar Santana 
e Chico Sardelli). Em discussão, não houve oradores inscritos para discussão. Em 
votação, o requerimento foi aprovado. 1.4) Requerimento do Senhor Deputado Chico 
Sardelli que solicita a convocação do Senhor Bayard Gontijo, diretor-presidente da 
empresa OI no Brasil, a fim de prestar esclarecimentos sobre a atuação da empresa no 
Estado e o grande número de reclamações de usuários quanto aos seus serviços 
(Vistas: Alencar Santana e Chico Sardelli). Em discussão, não houve oradores inscritos 
para discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado. 1.5) Requerimento do 
Senhor Deputado Chico Sardelli que solicita a convocação do Senhor Rodrigo Abreu, 
diretor-presidente da empresa Telecom Itália Mobile (TIM) no Brasil, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre a atuação da empresa no Estado e o grande número de 
reclamações de usuários quanto aos seus serviços (Vistas: Alencar Santana e Chico 
Sardelli). Em discussão, não houve oradores inscritos para discussão. Em votação, o 
requerimento foi aprovado. 1.6) Requerimento do Senhor Deputado Chico Sardelli que 
solicita a convocação do Senhor Amos Genish, diretor-presidente da empresa 
Telefonica/Vivo no Brasil, a fim de prestar esclarecimentos sobre a atuação da 

empresa no Estado e o grande número de reclamações de usuários quanto aos seus 
serviços (Vistas: Alencar Santana e Chico Sardelli). Em discussão, não houve oradores 
inscritos para discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado. O Senhor 
Deputado Orlando Morando transferiu a presidência da reunião ao Senhor Deputado 
Chico Sardelli, Vice-Presidente da CPI, para que ele lesse os requerimentos de autoria 
do Presidente. 1.7) Requerimento do Senhor Deputado Orlando Morando que solicita 
que esta Comissão encaminhe para o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) 
convite para que seu representante venha até esta CPI com a finalidade de 
apresentar informações pertinentes às reclamações recebidas nos setores de telefonia 
móvel e fixa, bem como televisão por assinatura e serviço de transmissão de internet. 
Em discussão, não houve oradores inscritos para discussão. Em votação, o 
requerimento foi aprovado. 1.8) Requerimento do Senhor Deputado Orlando Morando 
que solicita que esta Comissão encaminhe para a Fundação PROCON SP convite 
para que venham representantes até esta CPI com a finalidade de apresentar 
informações pertinentes às reclamações recebidas nos setores de telefonia móvel e 
fixa, bem como televisão por assinatura e serviço de transmissão de internet. Em 
discussão, não houve oradores inscritos para discussão. Em votação, o requerimento 
foi aprovado. 1.9) Requerimento do Senhor Deputado Orlando Morando que solicita 
que esta Comissão encaminhe para a Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL) requerimento convocando a pessoa responsável pela Agência no Estado de 
São Paulo, ou na ausência desta, o Presidente da Agência acompanhado de equipe 
técnica que achar necessária, para prestar esclarecimentos sobre os serviços de 
telefonia móvel que estão sendo realizados no Estado de São Paulo. Em discussão, não 
houve oradores inscritos para discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado. 
Após lido os requerimentos de autoria do Senhor Deputado Orlando Morando, o 
Senhor Deputado Chico Sardelli devolveu a presidência da reunião ao Deputado 
Orlando Morando. O Senhor Deputado Luiz Fernando Machado solicitou a palavra e 
apresentou diversos questionamentos e indagações que ele possui e gostaria que esta 
CPI pudesse esclarecer. O Senhor Deputado solicitou ao Presidente da CPI um roteiro 
dos trabalhos da CPI a fim de que todos os membros possam se preparar quando 
estiverem com os Presidentes das Empresas Telefônicas. Dentre outras indagações, o 
Senhor Deputado Luiz Fernando Machado gostaria de saber como se chega ao preço 
da tarifa cobrado pelas empresas de telecomunicações. Além disso, ele gostaria de 
ter o inventário do valor dos serviços cobrados e a fórmula tarifária que serve de base 
para que as empresas elaborem seus preços. O Senhor Deputado Luiz Fernando 
Machado disse ao Presidente da CPI que seria importante saber como são realizados 
os contratos de telefonia no próprio Governo do Estado de São Paulo, além de apurar 
a qualidade do serviço e possíveis formas de controle. Por fim, O Senhor Deputado Luiz 
Fernando Machado gostaria de entender como são realizados os contratos do Estado 
com as empresas de telefonia a fim de contribuir para o barateamento dos custos 
pelo Governo do Estado. O Senhor Deputado Ed Thomas solicitou a palavra e 
apresentou informações comparando a telefonia no Brasil e nos Estados Unidos da 
América. Disse que a CPI deveria saber quais são os preços praticados pelas empresas 
que atuam no exterior. O Senhor Deputado Chico Sardeli solicitou a palavra e propôs 
ao Presidente a contratação de serviço técnico especializado para ajudar nos 
trabalhos desta CPI. O Senhor Presidente apoiou a proposta e pôs em votação. O 
Colegiado se manifestou favorável. O Senhor Deputado Davi Zaia solicitou a palavra e 
disse que quando era Secretário de Estado promoveu redução nos custos com 
telefonia, por meio de ajuste no contrato com a empresa responsável. O Senhor 
Presidente Orlando Morando agradeceu a presença de todos os Deputados e os 
convocou para a próxima reunião no dia 24 de junho de 2015. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço 
de Audiofonia e a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte 
desta ata que eu, Filipe L. Carriço, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua 
Excelência. Aprovada em reunião de 24 de junho de 2015. 
 
 

do Regimento Interno, pelo Senhor Deputado Chico Sardelli. Presentes os Senhores 
Deputados Orlando Morando, Luiz Fernando Machado, Ed Thomas, Chico Sardelli, 
Roberto Morais e Delegado Olim (membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados 
Alencar Santana, Rogério Nogueira e André do Prado. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declarou aberta a reunião e solicitou aos presentes a indicação de 
um nome para ocupar o cargo de Presidente. O Senhor Deputado Roberto Morais 
indicou o nome do Senhor Deputado Orlando Morando. Sem mais indicações, 
passou-se à votação. Por unanimidade dos presentes, o Senhor Deputado Orlando 
Morando foi eleito Presidente. Ato contínuo, assumiu a direção dos trabalhos e 
agradeceu por sua eleição. Não havendo indicação para a vice-presidência, o 
Senhor Presidente, em acordo com os parlamentares presentes, remeteu a escolha 
para data oportuna. A seguir, o Senhor Presidente indicou o Senhor Deputado Roberto 
Morais para a relatoria dos trabalhos, com a aquiescência de todos os presentes. Este 
agradeceu a indicação e solicitou que o relatório parcial produzido pela CPI sobre os 
serviços de telefonia no Estado de São Paulo, ao final da 17ª Legislatura, fosse 
aproveitado pelo novo colegiado, encaminhando-se cópia do mesmo aos seus 
integrantes. O senhor Deputado Luiz Fernando Machado mencionou a importância 
de poder acessar tal material e teceu considerações acerca da necessidade da CPI 
discutir os resultados do Programa Nacional de Banda Larga no Estado de São Paulo. 
Utilizaram a palavra, ainda, para efetuar apontamentos sobre a temática da CPI, os 
Senhores Deputados Roberto Morais, Delegado Olim e Chico Sardelli. Ao final, o 
Senhor Deputado Orlando Morando, em acordo com os presentes, estabeleceu as 
reuniões do colegiado às quartas-feiras, 14h30. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a reunião, que eu, Adelino Martins, analista legislativo, 
secretariei e da qual lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi dada por 
aprovada e segue assinada pelo Senhor Presidente e por mim. Os trabalhos foram 
gravados pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente transcrição taquigráfica, 
tão logo concluída, integrará, para todos os fins, esta ata. Plenário D. Pedro I, em 03 
de junho de 2015.  

 
 

 
8.2 -  1ª Reunião - dia 10/06/2015 
 
Aos dez dias do mês de junho de dois mil e quinze, às catorze horas, no Auditório 
Deputado Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
realizou-se a Primeira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo 
Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 253, de 
2015, com a finalidade de 'investigar os serviços prestados pelas empresas de 
telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura 
no Estado de São Paulo', sob a presidência do Deputado Orlando Morando. Presentes 
os Senhores Deputados Luiz Fernando Machado, Orlando Morando, Alencar Santana 
Braga, Ed Thomas, Chico Sardelli, Roberto Morais e André do Prado (membros 
efetivos). Ausente o Senhor Deputado Rogério Nogueira. Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião com a finalidade de deliberar sobre 
pauta e tratar de outros assuntos de interesse da CPI. 1. Para Deliberação: Item 1.1. 
Requerimento do Senhor Deputado Delegado Olim que solicita a oitiva dos Senhores 
Fábio Nelson Fernandes, Delegado de Polícia Titular da 1ª Delegacia da Divisão 
Antissequestro/DHPP, Rafael Correa Lodi, Delegado Assistente da 1ª Delegacia da 
Divisão Antissequestro/DHPP, e Ronaldo Augusto Marão Sayeg, Delegado da 5ª 
Delegacia de Roubo a Bancos, para esclarecer o colegiado acerca das dificuldades 
encontradas pelas autoridades policiais para obter informações judicialmente 
autorizadas junto às concessionárias de telecomunicações. Concedida vista aos 
Deputados Alencar Santana Braga e Chico Sardelli. Item 1.2. Requerimento do Senhor 
Deputado Chico Sardelli que solicita a convocação do Senhor Carlos Hernán Zenteno 
de Los Santos, presidente da empresa Claro no Brasil, a fim de prestar esclarecimentos 
sobre a atuação da empresa no Estado e o grande número de reclamações de 

usuários quanto aos seus serviços. Concedida vista aos Deputados Alencar Santana 
Braga e Chico Sardelli. Item 1.3. Requerimento do Senhor Deputado Chico Sardelli que 
solicita a convocação do Senhor Gokul Hemmady, presidente da empresa Nextel 
Brasil, a fim de prestar esclarecimentos sobre a atuação da empresa no Estado e o 
grande número de reclamações de usuários quanto aos seus serviços. Concedida 
vista aos Deputados Alencar Santana Braga e Chico Sardelli. Item 1.4. Requerimento 
do Senhor Deputado Chico Sardelli que solicita a convocação do Senhor Bayard 
Gontijo, diretor-presidente da empresa OI no Brasil, a fim de prestar esclarecimentos 
sobre a atuação da empresa no Estado e o grande número de reclamações de 
usuários quanto aos seus serviços. Item 1.5. Requerimento do Senhor Deputado Chico 
Sardelli que solicita a convocação do Senhor Rodrigo Abreu, diretor-presidente da 
empresa Telecom Itália Mobile (TIM) no Brasil, a fim de prestar esclarecimentos sobre a 
atuação da empresa no Estado e o grande número de reclamações de usuários 
quanto aos seus serviços. Concedida vista aos Deputados Alencar Santana Braga e 
Chico Sardelli. Item 1.6. Requerimento do Senhor Deputado Chico Sardelli que solicita 
a convocação do Senhor Amos Genish, diretor-presidente da empresa Telefonica/Vivo 
no Brasil, a fim de prestar esclarecimentos sobre a atuação da empresa no Estado e o 
grande número de reclamações de usuários quanto aos seus serviços. Concedida 
vista aos Deputados Alencar Santana Braga e Chico Sardelli. Usaram da palavra os 
Deputados Roberto Morais, Chico Sardelli e Alencar Santana Braga. O Senhor 
Presidente deu ciência de ofício que havia recebido do Senhor Eduardo Levi, 
procedendo à leitura do mesmo. Após as manifestações dos Deputados Delegado 
Olim e Alencar Santana Braga, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos 
Senhores Deputados, registrando a presença do ex-Deputado Camilo Gava, e 
convocou os Senhores Deputados para uma reunião a ser realizada um minuto após a 
presente reunião, com a finalidade de eleger o Vice-Presidente da CPI. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada 
pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, 
fará parte desta ata que eu, Ademar Trindade Cruz, Analista Legislativo, lavrei e assino 
após o Senhor Presidente. Aprovada em reunião de 10/06/2015. 
 
 
8.3 – 2ª Reunião extraordinária de Eleição de Vice-Presidente - dia 10/06/2015  
 
Aos dez dias do mês de junho de dois mil e quinze, às catorze horas e vinte e cinco 
minutos, no Auditório Deputado Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, realizou-se a Segunda Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 
constituída pelo Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante 
Requerimento nº 253, de 2015, com a finalidade de 'investigar os serviços prestados 
pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e 
televisão por assinatura no Estado de São Paulo', sob a presidência do Deputado 
Orlando Morando. A reunião fora convocada nos termos do artigo 45, § 3º, “in fine”, 
da XIV Consolidação do Regimento Interno, com a finalidade de eleger o Vice-
Presidente da CPI. Presentes os Senhores Deputados Luiz Fernando Machado, Orlando 
Morando, Alencar Santana Braga, Ed Thomas, Chico Sardelli, Roberto Morais e André 
do Prado (membros efetivos). Ausente o Senhor Deputado Rogério Nogueira. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da 
leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente 
indagou se havia indicação de nome para ocupar a Vice-Presidência da Comissão. O 
Deputado André do Prado indicou o nome do Deputado Chico Sardelli. Em votação, 
o nome indicado foi aprovado por unanimidade. A seguir, usou da palavra o 
Deputado Luiz Fernando Machado, que solicitou ao Senhor Presidente acesso a toda 
avaliação de ativos das empresas. O Senhor Presidente sugeriu a Sua Excelência que 
fizesse as solicitações por escrito. Novamente com a palavra, o Deputado Luiz 
Fernando Machado falou do seu interesse na constituição de subcomissões para 
tratarem de assunto específico. O Deputado Chico Sardelli agradeceu a aprovação 
do seu nome para a Vice-Presidência da CPI. Por fim, o Senhor Presidente comunicou 
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de infrações que resultaram numa multa de R$ 806 mil reais, esquivou-se de qualquer 
pagamento. O Senhor Deputado Chico Sardeli solicitou a palavra e disse que tem 
recebido diversas correspondências abordando a péssima qualidade dos serviços de 
telefonia. O Senhor Deputado Orlando Morando agradeceu a presença de todos os 
convidados e solicitou que o convite à Senhora Cristiana Gonzalez, representante do 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, fossem renovado a fim de que ela 
pudesse comparecer nas reuniões de agosto. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e 
a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, 
Filipe L. Carriço, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em 
reunião de 05 de agosto de 2015. 
 

 
8.7 - 6ª Reunião - dia 05/08/2015 
 
Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta minutos, 
no Auditório Deputado Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, realizou-se a Sexta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída 
pelo Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 253, 
de 2015, com a finalidade de “investigar os serviços prestados pelas empresas de 
telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura 
no Estado de São Paulo”, sob a presidência do Deputado Orlando Morando. Presentes 
os Senhores Deputados Orlando Morando, Alencar Santana Braga, Ed Thomas, Chico 
Sardelli, Roberto Morais, André do Prado e Delegado Olim (membros efetivos). 
Também presente, a fim de contribuir e prestigiar o trabalho da CPI, o Senhor 
Deputado Wellington Moura. Ausentes os Senhores Deputados Luiz Fernando 
Machado e Rogério Nogueira. Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declarou aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi 
aprovada. Ordem do Dia: Deliberar sobre de requerimentos, Comunicar ciência de 
pauta e Ouvir o Diretor Regional da Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL), Senhor Sandro Almeida Ramos. Requerimentos: Item 01 - Requerimento de 
autoria do Senhor Deputado Alencar Santana que solicita a convocação do 
Presidente da Sky Brasil Serviços Ltda (SKY TV), Sr. Luiz Eduardo Baptista, a fim de prestar 
depoimento nesta Comissão acerca das inúmeras reclamações efetuadas por seus 
consumidores. (vistas: Luiz Fernando Machado e Delegado Olim, 24.06.2015; André do 
Prado e Roberto Morais, 30.06.2015). Em discussão, não houve oradores inscritos para 
discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado. O Senhor Deputado Orlando 
Morando transferiu a presidência ao Senhor Deputado Chico Sardelli, Vice-presidente. 
O Senhor Deputado Chico Sardelli assumiu a presidência e passou a ler o item 
seguinte. Item 02 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Orlando Morando 
que solicita que esta Comissão encaminhe para a Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo requerimento para que ela informe oficialmente e de forma detalhada 
as seguintes informações sobre fornecimento dos serviços de internet nas Escolas 
Estaduais: 1) valores, quantidades e prazos dos contratos e quais empresas estão 
contratadas; 2) obrigações dos contratos em relação ao desempenho, velocidade e 
manutenção dos equipamentos disponibilizados para a chegada do sinal de internet; 
3) responsabilidade do contratado por eventuais quedas no fornecimento e os 
consequentes prejuízos que as mesmas possam gerar nos trabalhos pedagógicos; 4) 
número de escolas que estão atendidas, quais não estão e por quais motivos; e 5) 
avaliação de qualidade dos serviços prestados pelos contratados. Em discussão, não 
houve oradores inscritos para discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado. 
Para Ciência: Item 03 - Requerimento de autoria do Vereador Davi Ramos (Câmara 
Municipal de Americana), encaminhado pelo Senhor Deputado Chico Sardelli, que 
requer informações e providências relacionadas a falta de serviço de telefone fixo nos 
bairros Balsa I e II. Após finalizar os itens de pauta, o Senhor Presidente convidou o 
Senhor Diretor da ANATEL para que ele tomasse assento à Mesa e fizesse uso da 
palavra. O Senhor Diretor Sandro Almeida Ramos agradeceu o convite e se mostrou 

contente com a criação da CPI Telecomunicações, pois irá contribuir para melhorar os 
serviços de Telecomunicações no país. Ele iniciou sua exposição apresentando a 
importância, os desafios e as conquistas da ANATEL. Como exemplo, disse que a 
campeã de reclamações na ANATEL é a telefonia móvel e que o desafio da Agência 
é promover o desenvolvimento das telecomunicações do País de modo a dotá-lo de 
uma moderna e eficiente infra-estrutura de telecomunicações, capaz de oferecer à 
sociedade serviços adequados, diversificados e a preços justos, em todo o território 
nacional. Finalizada a apresentação, o Senhor Deputado Roberto Morais perguntou 
ao Senhor Diretor se ele já fora servidor antes de assumir o cargo. O Senhor Diretor 
Sandro Almeida Ramos disse que assumiu o cargo na condição de técnico, pois é 
formado em Engenharia de Telecomunicações. O Senhor Deputado Roberto Morais 
perguntou sobre a exoneração do antigo Diretor da ANATEL em SP e que foi 
exonerado depois que prestou depoimento na CPI, na legislatura passada. O Senhor 
Diretor respondeu que não buscou saber maiores detalhes sobre o passado e as 
situações que implicaram exoneração do cargo. O Senhor Diretor Sandro Almeida 
Ramos afirmou que não possui filiação partidária. O Senhor Deputado Ed Thomas 
apresentou a situação de que poucas empresas pagam as multas. Isto é, as multas 
são aplicadas, porém existe uma série de recursos administrativos e judiciais que 
dificultam que o pagamento seja efetuado e, ao final, o que é pago pelas operadoras 
é valor bem menor. O Senhor Deputado Ed Thomas disse que o valor das tarifas nos 
Estados Unidos da América é menor, proporcional mente à renda do trabalhador, e a 
qualidade do serviço é melhor. Em razão de as empresas possuírem tecnologia 
internacional não se justifica termos tarifas tão caras e serviços tão desqualificados. O 
Senhor Deputado Ed Thomas disse que está estudando cotação de valor tarifário nos 
países da América do Sul. O Senhor Deputado Orlando Morando disse que 
possivelmente os Senhores Deputados membros da CPI Telecomunicações estariam 
sendo grampeados. Assim, questionou ao Senhor Diretor se ele tem ciência da 
possibilidade de grampo aos Deputados membros. O Senhor Diretor Sandro Almeida 
Ramos disse que a Agência não toma conhecimento de grampos realizados pelas 
operadoras, apenas quando o grampo é realizado com autorização judicial ou 
quando existe solicitação pela Polícia Federal ou Polícia Civil. O Senhor Deputado 
Orlando Morando disse que o ex-diretor, Senhor Everaldo, havia dito que iria pedir a 
suspensão do “chip” da Operadora Claro. O Senhor Deputado Orlando Morando 
questionou se o Senhor Sandro Almeida Ramos também iria solicitar à ANATEL a 
suspensão do “chip” da Operadora Claro. O Senhor Diretor Sandro A. Ramos disse que 
no momento não é prudente fazer essa solicitação à ANATEL quanto a suspensão dos 
“chips” da Claro. Ele disse que precisaria fazer antes um diagnóstico da situação atual 
das empresas operadoras de telefonia e também da própria diretoria da ANATEL em 
São Paulo. O Senhor Deputado Orlando Morando perguntou por que apenas a Claro 
foi penalizada, visto que as outras operadoras também oferecem péssimo serviço. O 
Senhor Diretor não soube responder. O Senhor Diretor disse que o papel da ANATEL é 
desenvolver a competição entre as empresas o máximo possível e fiscalizar a 
execução dos serviços. Respondendo ao Senhor Deputado Ed Thomas, o Senhor 
Diretor disse que o preço do serviço varia conforme o perfil de uso do cliente e que o 
conceito de “justiça tarifária” é relativa, pois existem vários planos e os pacotes são 
bem diversificados. Além disso, falou também que a Agência tem trabalhado para 
buscar auxiliar e melhorar as condições de serviço ao cliente final. O Senhor Delegado 
Olim apresentou a dificuldade que as Polícias enfrentam para obter grampos mesmo 
com autorização judicial. Disse que traria à CPI Telecomunicações Delegados 
experientes que poderão apresentar suas dificuldades. Às vezes, em caso de 
sequestro, por exemplo, a autorização judicial é rápida, porém a execução pelas 
empresas é muito demorada e isso compromete todo trabalho da equipe policial. O 
Senhor Deputado Olim questionou se as operadoras disponibilizam funcionários para 
auxiliar os Policiais Civis e Federais nas ações de grampo telefônico. O Senhor Diretor 
Sandro A. Ramos disse que a Agência Nacional não entra na gestão das Operadoras 
e se comprometeu a fomentar o debate para que as Operadoras realizem apoio 
específico para ajudar nas investigações. O Senhor Deputado Alencar Santana 

8.5 - 4ª Reunião - dia 24/06/2015 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e quinze, às onze horas, no Plenário 
Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Quarta 
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato nº 97, de 2015, do 
Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 253, de 2015, com a finalidade 
de “investigar os serviços prestados pelas empresas de telecomunicações, envolvendo 
telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura no Estado de São Paulo”, sob 
presidência do Deputado Orlando Morando. Presentes os Senhores Deputados Luiz 
Fernando Machado, Orlando Morando, Chico Sardelli e Delegado Olim (membros 
efetivos) e o Senhor Deputado Davi Zaia (membro substituto). Ausentes os Senhores 
Deputados Alencar Santana Braga, Rogério Nogueira, Ed Thomas, Roberto Morais e 
André do Prado. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. Ordem do dia: 
1) Deliberação de Requerimento e 2) Ouvir a apresentação técnica dos 
representantes do PROCON-SP. Para Deliberação: 01 - Requerimento do Senhor 
Deputado Alencar Santana que solicita a convocação do Presidente da Sky Brasil 
Serviços Ltda (SKY TV), Sr. Luiz Eduardo Baptista, a fim de prestar depoimento nesta 
comissão acerca das inúmeras reclamações efetuadas por seus consumidores. (Vista: 
Luiz Fernando Machado e Delegado Olim). Ato contínuo, o Senhor Presidente Orlando 
Morando convidou as Senhoras Fátima Regina Arlete Lemos e Marta Cassis Aur e o 
Senhor Carlos Eduardo Simetta (todos representantes do PROCON-SP) para que 
tomassem assento à Mesa e iniciassem a apresentação. A Senhora Fátima Lemos 
agradeceu o convite e disse que o PROCON-SP está disponível para ajudar os 
membros da “CPI – Telecomunicações” no que for necessário. Ela disse que as 
empresas de telefonia são as que lideram a lista de reclamações. A Senhora Fátima 
disse que no período de 2010 a 2015 o PROCON-SP apresenta índice de solução dos 
problemas entre consumidores e as empresas de telefonia de aproximadamente 84%. 
Ela disse que o PROCON-SP recebe muita reclamação, mas também apresenta alto 
índice de resolução. Atualmente, Fátima disse que há movimento de concentração 
dos produtos por uma única empresa e que o consumidor enfrenta grande dificuldade 
com o pacote de serviços que elas oferecem (TV por assinatura, telefone fixo, telefone 
móvel e internet). A Senhora Marta Aur continuou a apresentação e disse que os 
números de reclamação são realizados em relação às próprias empresas e que o 
PROCON-SP não teria dados de reclamação desmembrados por empresa, serviço e 
região. O Senhor Deputado Luiz Fernando Machado solicitou a palavra e perguntou 
aos representantes do PROCON-SP se os casos que são levados para eles poderiam ser 
resolvidos antes. A Senhora Marta respondeu e disse que muitos problemas são básicos 
e que poderiam ser solucionados facilmente. O Senhor Deputado Orlando Morando 
apresentou sugestão para que o PROCON-SP possa atender Pessoa Jurídica do 
comércio a fim de que eles tenham um canal próprio, visto que o comércio apresenta 
muita dificuldade com o serviço de telefonia. O Senhor Deputado Chico Sardelli 
solicitou a palavra e perguntou aos representantes do PROCON-SP qual empresa que 
apresenta mais problema? A Senhora Marta respondeu que quem lidera a lista de 
reclamações é a empresa “Vivo”. O Senhor Deputado Luiz Fernando Machado 
solicitou a palavra e perguntou quantas linhas foram disponibilizadas para a Banda 
Larga (Programa do Governo Federal) em São Paulo. Já há o segundo plano de 
Banda Larga e não se sabe como foi o primeiro plano de Banda Larga. O Senhor 
Deputado gostaria de saber quantas pessoas foram favorecidas pela Banda Larga em 
São Paulo. A Senhora Fátima respondeu que não há reclamação sobre Banda Larga. 
O Senhor Deputado Luiz Fernando Machado disse que o consumidor não tem 
conhecimento sobre a Banda Larga, o objetivo da Banda Larga é dar isenção 
tributária aos fundos. O Senhor Deputado Chico Sardelli disse que o serviço de 
telecomunicações do Brasil é o segundo mais caro do mundo, só perde para a África 
do Sul. O Senhor Deputado Luiz Fernando Machado disse que seria importante saber o 
inventário que compõe o preço. Seria importante saber a fórmula para compor o 
preço e as tarifas cobradas. O Senhor Deputado Orlando Morando solicitou ao 

Deputado Luiz Fernando Machado para que ele apresente requerimento a fim de que 
a CPI fiscalize o contrato e a execução do serviço prestado pela empresa de telefonia 
à própria Assembleia Legislativa. O Senhor Deputado Chico Sardelli perguntou se as 
reclamações do consumidor são sigilosas. A Senhora Marta Aur respondeu e disse que 
os dados pessoais são sigilosos, porém os dados sobre as reclamações são públicos. O 
Senhor Deputado Chico Sardelli apresentou diversas reclamações contra as empresas 
de telefonia que cidadãos enviaram para ele. Os representantes do PROCON-SP 
disseram que há deficiência na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) no 
que se refere à fiscalização e autuação. O Senhor Carlos Eduardo Sinetta disse que o 
PROCON-SP pode suspender vendas de produtos ou serviços se for comprovada total 
materialidade de erro por alguma empresa. Ademais, acrescentou dizendo que está 
em fase de elaboração nova portaria que regulamentará a suspensão do serviço por 
empresas com alto índice de reclamação. O Senhor Deputado Luiz Fernando 
Machado disse que não basta aplicar grandes multas às empresas telefônicas, deve-
se saber o real valor pago pelas empresas como multa. O Senhor Deputado Chico 
Sardelli perguntou se o Governo do Estado de São Paulo é reclamante contra as 
operadoras. Os representantes do PROCON-SP disseram que o Governo não é 
reclamante, porém há registro de conflito envolvendo os órgãos públicos. O Senhor 
Deputado Orlando Morando solicitou aos representantes do PROCON-SP para que 
eles estejam presentes na reunião quando os presidentes das empresas vierem à CPI. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que 
foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente transcrição, tão logo seja 
concluída, fará parte desta ata que eu, Filipe L. Carriço, Analista Legislativo, lavrei e 
assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de 30 de junho de 2015. 
 
 
8.6 – 5ª Reunião  - dia 30/06/2015 
 
Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, 
no Auditório Deputado Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, realizou-se a Quinta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída 
pelo Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 253, 
de 2015, com a finalidade de “investigar os serviços prestados pelas empresas de 
telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura 
no Estado de São Paulo”, sob presidência do Deputado Orlando Morando. Presentes 
os Senhores Deputados Luiz Fernando Machado, Orlando Morando, Chico Sardelli, Ed 
Thomas, Roberto Morais, André do Prado e Delegado Olim (membros efetivos). 
Ausentes os Senhores Deputados Alencar Santana Braga e Rogério Nogueira. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. 
Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. Ordem do dia: 1) 
Deliberação de Requerimento e 2) Ouvir a apresentação técnica da representante do 
Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), senhora Cristiana Gonzalez. Para 
Deliberação: 01 - Requerimento do Senhor Deputado Alencar Santana que solicita a 
convocação do Presidente da Sky Brasil Serviços Ltda (SKY TV), Sr. Luiz Eduardo 
Baptista, a fim de prestar depoimento nesta comissão acerca das inúmeras 
reclamações efetuadas por seus consumidores. (Vista: André do Prado e Roberto 
Morais). Apresentação de convidado: o Senhor Presidente Orlando Morando informou 
aos Deputados e ao público que a Senhora Cristiana Gonzalez, representante do 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, não poderia comparecer à reunião. Ato 
contínuo, o Senhor Deputado Orlando Morando apresentou aos pares a situação que 
ocorre com as empresas depois que elas são multadas, como exemplo: a Telefônica 
Brasil S/A recebeu, no período de 2001 a 2015, por 62 autos de infrações, um total de 
multas equivalente a R$ 190 milhões, mas pagou somente R$ 1,3 milhão. A co-irmã 
dessa empresa, responsável pelo Sistema de Televisão S/A, recebeu um total de seis 
autos de infrações, entre 2008 e 2013, que resultaram em mais de R$ 452 milhões; 
entretanto, não pagou nada. Da mesma forma, a Telecom de São Paulo, também 
pertencente ao grupo Telefônica, apesar de ter recebido entre 1997 e 1999, três autos 
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Deputado Orlando Morando perguntou se já tentaram liminar judicial. O Senhor 
Delegado disse que sim e por diversas vezes. A dificuldade é que o “Facebook” não 
fornece meio para quebra da cliptografia. O Senhor Deputado Orlando Morando 
agradeceu a presença de todos os Delegados e disse que a contribuição de cada 
um foi valiosa para os trabalhos da CPI Telecomunicações. O Senhor Deputado 
Orlando Morando convidou a Senhora Cristiana Gonzalez, representante do Instituto 
de Defesa do Consumidor, para se sentar à Mesa e iniciar a apresentação. A Senhora 
Cristiana disse que a telefonia celular ocupa o 1º lugar em reclamação. Disse que o 
Grupo “Claro” é o que causa maior insatisfação entre os clientes, nos dados do 
Procon – SP. Disse que os principais problemas são: 1º) cobrança indevida; 2º) ligação 
cair várias vezes; e 3º) falta de informação no serviço contratado. Disse também que o 
Brasil está atrás da Venezuela em velocidade da internet. Em São Paulo, disse que há 
locais ótimos e péssimos no que se refere à cobertura da rede de telefonia móvel e 
internet. Disse que no serviço de “4G” há muitos pontos cegos e o serviço fica 
prejudicado. A Senhora Cristiana disse que as Operadoras estão fazendo pacotes de 
serviços e acabam gerando serviços ruins, como um todo. Quanto à participação da 
ANATEL, disse que a Agência não desenvolveu um modelo de custos. O Senhor 
Deputado Alencar Santana disse que compete à Assembleia legislar sobre relações de 
consumo e não pode haver distinção nem preferência entre usuário antigo e o cliente 
novo. A Senhora Cristiana concordou com o entendimento do Senhor Deputado. O 
Senhor Deputado Orlando Morando disse que talvez chame à CPI representantes de 
sindicatos dos “call centers” e questionou à Senhora Cristiana qual seria a avaliação 
dela em relação às Empresas de Telefonia no Brasil. A Senhora Cristiana disse que o 
serviço é péssimo. Péssimo em relação à cobertura, ao alto preço e à baixa 
informação e transparência do serviço que se contrata. O Senhor Deputado Orlando 
Morando agradeceu a valiosa contribuição do Instituto de Defesa do Consumidor, por 
meio da apresentação da Senhora Cristiana Gonzalez. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de 
Audiofonia e a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta 
ata que eu, Filipe L. Carriço, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. 
Aprovada em reunião de 19 de agosto de 2015. 
 

 
8.9 - 8ª Reunião - dia 19/08/2015 
 
Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta 
minutos, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, realizou-se a Oitava Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída 
pelo Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 253, 
de 2015, com a finalidade de “investigar os serviços prestados pelas empresas de 
telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura 
no Estado de São Paulo”, sob presidência do Deputado Orlando Morando. Presentes 
os Senhores Deputados Luiz Fernando Machado, Orlando Morando, Ed Thomas, Chico 
Sardelli, Roberto Morais, Delegado Olim (membros efetivos). Ausentes os Senhores 
Deputados Alencar Santana Braga, Rogério Nogueira, André do Prado. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da 
leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. O Senhor Presidente convocou reunião 
da CPI Empresas de Telecomunicações para o dia 20 de agosto de 2015, às 15:00h, no 
Plenário José Bonifácio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Senhor 
Deputado Orlando Morando transferiu a presidência da reunião ao Senhor Deputado 
Chico Sardelli, Vice-Presidente, para que ele lesse o item 01. Para Deliberação: Item 01 
- Requerimento de autoria do Senhor Deputado Orlando Morando que, nos termos 
regimentais e diante das graves denúncias sobre habilitação de novos "chips" feitas 
durante as oitivas realizadas por esta CPI, solicita a aprovação da elaboração de 
Relatório Parcial das Atividades objetivando viabilizar providências emergenciais para 
a proteção dos consumidores, bem como oferecer soluções para os impedimentos e 
dificuldades que a Polícia Civil do Estado de São Paulo suporta para concretizar seus 

trabalhos de investigação e combate ao crime. Em discussão, não houve oradores 
inscritos para discussão. Em votação, os Senhores Deputados aprovaram o 
requerimento. Devolvida a Presidência da reunião ao Senhor Orlando Morando, ele 
agradeceu a presença de todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e 
a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, 
Filipe L. Carriço, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em 
reunião de 20 de agosto de 2015.  
 

 
8.10 - 9ª Reunião - dia 20/08/2015 
 
Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às  quinze horas e  trinta minutos, 
no Plenário José Bonifácio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-
se a  Nona Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato nº 97, 
de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 253, de 2015, com a 
finalidade de “investigar os serviços prestados pelas empresas de telecomunicações, 
envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura no Estado de São 
Paulo”, sob presidência do Deputado Orlando Morando. Presentes os Senhores 
Deputados Orlando Morando, Alencar Santana Braga, Ed Thomas, Chico Sardelli, 
André do Prado e Delegado Olim (membros efetivos). Ausentes os Senhores 
Deputados Luiz Fernando Machado, Rogério Nogueira e Roberto Morais. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da 
leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. Ordem do dia: 1) Requerimento para 
deliberação e 2) leitura, discussão e deliberação de relatório preliminar da CPI 
Empresas de Telecomunicações. Item 01 - Requerimento de autoria do Senhor 
Deputado Luiz Fernando Machado que solicita que esta CPI requeira informações às 
Operadoras VIVO e TELEFÔNICA e que elas prestem os seguintes esclarecimentos: 1) 
Quais cidades no Estado de São Paulo estão sendo ofertadas à população o serviço 
de Banda Larga Popular?; 2) Quantos usuários atualmente são beneficiados por esse 
serviço em todo Estado de São Paulo?; 3) Qual foi o incentivo do Governo Federal 
para a implantação desse serviço no Estado de São Paulo?; 4) Qual modalidade do 
serviço é ofertada à população?; 5) Informar o comparativo entre Banda Larga 
Popular instalada x Meta do Governo no Estado de São Paulo; 6) Quais os meios de 
comunicação e marketing desenvolvidos pelas operadoras em prol desse serviço?; e 
7) Qual o projeto de expansão das operadoras para a melhoria do atendimento desse 
serviço a população? Em discussão, não houve oradores inscritos para discussão. Em 
votação, o requerimento foi aprovado. O Senhor Deputado Orlando Morando 
suspendeu os trabalhos para que a Comissão aguardasse a chegada do Senhor 
Deputado Fernando Capez, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo. Reaberto os trabalhos, o Senhor Deputado Orlando Morando passou a palavra 
para o Senhor Deputado Fernando Capez. O Senhor Deputado Fernando Capez 
parabenizou o trabalho da Comissão e disse que todo o empenho do Colegiado será 
de grande valor para a sociedade. Disse que conversou com o Procurador Geral de 
Justiça do Estado de São Paulo, Senhor Márcio Fernando Elias Rosa, sobre a CPI e que 
agendará dia para que a Comissão entregue pessoalmente a ele. Ademais, 
disponibilizou para auxílio da CPI o serviço do núcleo de ações estratégicas da 
Assembleia a fim de auxiliar no que for necessário. O Senhor Deputado Orlando 
Morando agradeceu a presença do Presidente da Assembleia e passou à leitura 
integral do Relatório Preliminar. Finalizada a leitura, o Senhor Deputado Orlando 
Morando colocou o relatório “em discussão”. O Senhor Deputado Chico Sardelli 
solicitou a palavra o parabenizou o relatório apresentado. “Em votação”, o relatório 
preliminar foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente 
transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Filipe L. Carriço, 
Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. O referido relatório preliminar 
encontra-se disponível no “Diário Oficial do Estado de São Paulo/Poder Legislativo/de 

questionou ao Diretor quais são os principais problemas em São Paulo. O Senhor Diretor 
disse que era monitorar a qualidade da rede de telefonia. O Senhor Deputado 
Alencar Santana perguntou qual a competência da ANATEL na relação entre o 
consumidor e a operadora. O Senhor Diretor respondeu que a ANATEL se preocupa 
com essa relação e inclusive criou uma diretoria para ter foco no consumidor. O 
Senhor Deputado Orlando Morando perguntou sobre exemplo prático de punição às 
operadoras. O Senhor Diretor disse que eles relatam o problema à operadora e exige 
mudança de conduta. O Senhor Deputado Orlando Morando questionou se o Senhor 
Diretor tem ciência do valor das multas. O Senhor Diretor disse que ainda não tem, mas 
que providenciará essa informação em 15 dias. O Senhor Deputado Orlando Morando 
solicitou que o Senhor Diretor pesquisasse o valor de todas as multas aplicadas às 
Operadoras nos últimos 10 anos, incluindo telefonia fixa, móvel, TV assinatura e Banda 
Larga. O Senhor Deputado Orlando Morando novamente disse que a Empresa Claro 
não melhorou o serviço e perguntou se o serviço não deveria ser suspenso. O Senhor 
Diretor disse que problemas existem e devem ser resolvidos e se comprometeu a levar 
o problema e discutir na Agência. O Senhor Deputado Wellington Moura perguntou ao 
Senhor Diretor se ele se sente ameaçado pelas Operadoras. Disse também que a 
suspensão do “chip” da Empresa Claro é a única solução. Neste momento, em razão 
de votação no Plenário os trabalhos foram suspensos. Retomados os trabalhos, o 
Senhor Diretor disse que não se sente ameaçado e que busca melhorar os serviços 
prestados pelas Operadoras aos clientes. Por Fim, O Senhor Deputado Orlando 
Morando manifestou sua insatisfação com as informações prestadas, pois, em sua 
avaliação, as respostas eram genéricas e evasivas. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de 
Audiofonia e a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta 
ata que eu, Filipe L. Carriço, Analista Legislativo, Secretário de Comissão, lavrei e assino 
após sua Excelência. Aprovada em reunião de 12 de agosto de 2015. 
 

 
8.8 - 7ª Reunião - dia 12/08/2015 
 
Do teor desta reunião foi gerado Relatório Parcial desta CPI. 
 
Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta minutos, 
no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
realizou-se a Sétima Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo 
Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 253, de 
2015, com a finalidade de “investigar os serviços prestados pelas empresas de 
telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura 
no Estado de São Paulo”, sob presidência do Deputado Orlando Morando. Presentes 
os Senhores Deputados Luiz Fernando Machado, Orlando Morando, Alencar Santana 
Braga, Ed Thomas, Chico Sardelli, Roberto Morais, André do Prado, Delegado Olim 
(membros efetivos), também presentes os Senhores Deputados Wellington Moura e 
Igor Soares. Ausente o Senhor Deputado Rogério Nogueira. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da leitura, a 
ata da reunião anterior foi aprovada. O Senhor Deputado Orlando Morando saudou 
os Deputados presentes e o público que compareceu ao Auditório. Disse que a 
presente reunião teria por objetivo ouvir a Senhora Cristiana Gonzalez, representante 
do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), o Senhor Delegado de Polícia Dr. Fábio 
Nelson Fernandes (1ª Delegacia da Divisão Anti-sequestro/DHPP) e os Senhores 
Delegados Dr. Fábio Pinheiro Lopes e Ronaldo Augusto Marão Sayeg (5ª Delegacia de 
Roubo a Bancos da Divisão de Patrimônio do DEIC). Feita a apresentação, convidou 
os Senhores Delegados de Polícia para que tomassem assento à Mesa. O Senhor 
Delegado Fábio Nelson disse que o telefone celular continua sendo o mais frequente 
meio de comunicação entre as organizações criminosas tanto para roubos a bancos 
e carro-forte quanto a sequestro. Disse que uma grande dificuldade para a Polícia é o 
amplo acesso e a facilidade que qualquer pessoa possui para habilitar o número de 

celular. O Senhor Deputado Orlando Morando questionou sobre os itens necessários 
para se habilitar um “chip”. O Senhor Delegado Fábio Nelson disse que bastaria o 
número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) válido para que o “chip” fosse habilitado. 
Às vezes, acrescentou o Senhor Delegado, o CPF de uma pessoa é copiado e 
falsificado por um criminoso para que habilite o “chip” e que bandidos se utilizem o 
número de telefone para fins criminosos. Essa facilidade para o cidadão em obter um 
número de telefone, por um lado, acarreta a dificuldade em saber mapear e 
encontrar os verdadeiros usuários das linhas telefônicas. O Senhor Delegado disse que 
uma possibilidade para melhorar e facilitar o serviço para a Polícia seria que as 
operadoras fossem mais exigentes na liberação de novas linhas. Outra questão 
importante seria que os Delegados deveriam ter acesso ao cadastro de usuários das 
Operadoras, isso facilitaria e tornaria o trabalho da Polícia mais ágil na solução de 
crime. O Senhor Deputado Orlando Morando perguntou qual é a pior Operadora de 
Telefonia em atendimento às questões policiais. O Senhor Delegado respondeu que a 
pior Empresa é a “OI”. Segundo o Delegado, a “OI” demora muito em responder à 
Polícia, mesmo com autorização judicial. O Senhor Deputado Roberto Morais disse que 
a “OI” não respeita a Polícia, os cidadãos e também não respeita este Parlamento, 
que é o maior da América Latina. O Senhor Delegado acrescentou dizendo que cada 
Operadora presta informação de maneira diferenciada. Por exemplo, a “Nextel” 
fornece dados com mais precisão e rápido; de outra maneira, porém, a “Vivo”, 
quando solicitada em prestar auxílio à Polícia, fornece dados imprecisos, vagos e 
ainda demora. Importante seria que houvesse padronização das Operadoras no 
atendimento às demandas Policiais. Desde modo, a resposta da Polícia à sociedade 
seria mais eficaz e célere. Para o Senhor Deputado Orlando Morando, esta atitude das 
empresas não revela ausência de tecnologia, mas sim má vontade para com a 
autoridade pública. O Senhor Deputado Alencar Santana solicitou a palavra e 
perguntou o prazo para que as Operadoras cumpram “grampo” com autorização 
judicial. O Senhor Delegado respondeu que em média demora 12 horas na Divisão 
Anti-Sequestro. Em Outras Delegacias o tempo para liberação é maior. O Senhor 
Deputado Wellington Moura disse que na zona leste da capital paulista o celular 
funciona mal e questionou se em tais regiões as Empresas também atendem as ordens 
judiciais. O Senhor Delegado disse que sim, embora com dificuldade. O Senhor 
Deputado Orlando Morando manifestou sua indignação com a ANATEL, pois ela não 
auxilia a Polícia em casos graves. O Senhor Deputado Orlando Morando agradeceu a 
participação do Delegado Fábio Nelson e passou a palavra para o Senhor Delegado 
Fábio Pinheiro Lopes, 5ª Delegacia de Roubo a Bancos da Divisão de Patrimônio do 
DEIC. O Senhor Delegado agradeceu o convite e disse que qualquer pessoa habilita 
celular se o CPF que a pessoa apresentar for ativo. Enfatizou que precisa haver 
controle efetivo na habilitação e disse que não acha que saber o nome de quem 
habilitou a linha telefônica seria “quebra de intimidade”. Disse que há Operadoras que 
demoram 24h para responder ao pedido policial e que isso acarreta prejuízo na 
investigação de 3 a 4 dias. O Senhor Delegado citou a Lei 2.880/2013 que diz que 
“recusar auxílio à Polícia é auxiliar o criminoso”. Quando as Operadoras demoram em 
auxiliar a Polícia acabam por favorecer as organizações criminosas. O Senhor 
Deputado Alencar Santana perguntou sobre quem seria o responsável. O Senhor 
Delegado respondeu que muitos atribuem ao Diretor Jurídico das Empresas. O Senhor 
Deputado Orlando Morando agradeceu a presença do Delgado Fábio Pinheiro Lopes 
e passou, em seguida, para o Senhor Delegado Ronaldo Augusto Sayed, 5ª Delegacia 
de Roubo a Bancos da Divisão de Patrimônio do DEIC. O Senhor Deputado Orlando 
Morando gostaria que os Delegados formalizassem o tempo que as Empresas de 
Telefonia levam para autorizar os “grampos” telefônicos, depois da autorização 
judicial. Os Senhores Delegados se comprometeram em apresentar tais dados. O 
Senhor Delegado agradeceu e disse que a comunicação é importante para o crime e 
para a Polícia. Disse que a Polícia fica sempre atrás do crime no que se refere à 
possibilidade de investigação. Deu como exemplo o “wattzap” que até o momento 
não é possível grampear e saber o teor da conversa entre os criminosos. O “wattzap” 
é “telemática”, isto é, telefonia e informática, para a Polícia é mais difícil. O Senhor 
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Telefonia Vivo. O Senhor Amos Genish respondeu que há estudos comprobatórios de 
que não há riscos. O Senhor Presidente concorda que há fatores impeditivos que 
prejudicam a prestação dos serviços e solicita o encaminhamento dos documentos 
sobre os estudos comprobatórios da ausência de riscos à saúde humana em relação 
às torres de telefonia móvel. O Senhor Amos Genish respondeu que os encaminhará à 
CPI dentro de alguns dias. O Senhor Presidente questiona sobre a existência de ações 
judiciais que a empresa propõe para viabilizar a instalação de novas antenas. A 
resposta foi que existem ações judiciais quanto aos Municípios de Piracicaba/SP e 
Guarulhos/SP, conforme informações do Senhor Breno, Advogado da empresa. O 
Senhor Deputado Roberto Morais questiona sobre a concessão de medida liminar. O 
Senhor Breno respondeu que há medida liminar quanto às leis restritivas, conforme 
ocorre em São Paulo/SP, por exemplo. O Senhor Deputado Roberto Morais questiona o 
prosseguimento dos serviços ruins prestados pela empresa mesmo com a insatisfação 
dos seus clientes. O Senhor Amos Genish que a solução dos problemas advirá com a 
expansão da infraestrutura digital do século vinte e um, a ampliação da telefonia fixa, 
a utilização, em grande escala, da banda larga. Complementou sua resposta 
afirmando que a fusão GVT/Telefonica trará mais benefícios aos usuários, uma vez que 
o modelo daquela empresa será expandido para o grupo Telefonica Vivo, incluindo o 
maior controle de qualidade. O Senhor Deputado Roberto Morais questionou sobre o 
crescente aumento das reclamações registradas no Procon, desde o ano de 2010 e 
que não têm soluções administrativas porque haveria lucros indevidos para empresa 
ao procrastinar a solução das reclamações. O Senhor Amos Genish respondeu tratar-
se de menos de um por cento de seu universo de clientela o quantitativo das 
reclamações registradas ao mês, sendo que setenta por cento correspondem a 
solicitações de informações e apenas, em torno de vinte por cento, são reclamações 
efetivas por problemas na prestação dos serviços e que a empresa não adota 
qualquer estratégia para procrastinar a solução dos problemas. Enfatizou que a 
empresa pretende realizar um trabalho conjunto com o PROCON para a solução 
rápida dos problemas, instrumentalizar seus call centers para apresentarem soluções 
imediatas e implementar grandes melhoras a partir do próximo ano. O Senhor 
Deputado Chico Sardelli perguntou sobre o faturamento consolidado da empresa, ao 
que o Senhor Amos Genish respondeu ser em torno de um bilhão de reais. O Senhor 
Deputado Chico Sardelli questionou sobre o lucro líquido da empresa. O Senhor Amos 
Genish respondeu não ter os dados em mãos, mas que do montante em torno de 
cinco bilhões de lucro líquido geral deve ser em tono de quatro bilhões. O Senhor 
Deputado Chico Sardelli questionou sobre a composição de acionistas da empresa no 
Brasil e sobre seu lucro líquido enviado a outros países. O Senhor Amos Genish 
respondeu que a controladora espanhola detém setenta e quatro por cento e após a 
fusão com a GVT passou a setenta por cento e a demais composição inclui diversos 
fundos locais brasileiros, bem como que a maior parte dos dividendos é distribuída aos 
acionistas da empresa. O Senhor Deputado Chico Sardelli pergunta sobre a política e 
os programas sociais da empresa, no Brasil. O Senhor Amos respondeu que empresa 
mantém fundações às quais disponibiliza cinquenta milhões ao ano e mais duzentos 
milhões para outros programas sociais; exemplos são citados. O Senhor Deputado 
Chico Sardelli solicita a relação dos projetos que beneficiem brasileiros, destacando 
sua preocupação com os investimentos sociais e contrapartida ao “capitalismo 
selvagem”. O Senhor Deputado Chico Sardelli questiona sobre o fato de a tarifa de 
telefonia brasileira ser a segunda mais cara do mundo. O Senhor Amos Genish 
respondeu a questão enfatizando a elevada carga tributária brasileira, as obrigações 
contratuais nas concessões, que desde o ano de 1998, exigem investimentos a longo 
prazo, as perdas inflacionárias e que, numa análise ampla, constata-se que os preços 
estão baixando, reafirmando o compromisso do Grupo Telefônica com o Brasil. O 
Senhor Presidente pergunta sobre a informação de que a tarifa é a mais cara do 
mundo, comparando-se a cobrança por minuto. O Senhor Amos Genish responde 
negativamente e, em contrapartida, cita a alta do dólar, investimentos e manutenção 
de equipamentos que tornam os custos mais altos do mundo. O Senhor Deputado 
Chico Sardelli diz reconhecer a alta carga tributária brasileira e questiona sobre os 

contratos que o Grupo Telefonica Vivo mantém com o Governo do Estado de São 
Paulo e o valor das tarifas praticadas em comparação às pessoas físicas que utilizam 
os mesmos serviços. O Senhor Enylson respondeu que as licitações são devidamente 
publicadas em Diário Oficial e que quando feitas “por atacado” as tarifas são 
menores, sendo que o Estado compra “serviços” em maior quantidade e assim há 
redução de preços. O Senhor Deputado Chico Sardelli solicita dos dados para a CPI e 
questiona sobre o quantitativo de empregos ofertados pela empresa, no Brasil. O 
Senhor Amos responde que a empresa contrata trinta e oito mil funcionários e possui 
cerca de oitenta mil terceirizados. O Senhor Deputado Luiz Fernando Machado fala 
sobre o grande desafio da superação da grande demanda futura por dados e a 
queda dos serviços de utilização de voz e das expectativas da fusão Vivo/GVT para 
atendimento das demandas futuras e sobre o aplicativo watsapp. O Senhor Amos 
Genish responde que a grande demanda por serviços de dados deverá ser superado 
com a futura implantação da tecnologia 5G, com a mudança dos atuais modelos, a 
expansão da banda larga, pela busca de novas soluções para o desenvolvimento 
sustentável para contornar o alto custo da infraestrutura de implantação e 
manutenção de fibra ótica; afirma que a empresa continuará investindo ainda mais 
para solucionar as grandes falhas existentes na infraestrutura atual; responde que o 
sistema watsapp está infringindo a legislação brasileira, além de não recolher 
impostos, sendo prejudicial às empresas de telefonia e contrário à legislação brasileira. 
O Senhor Deputado Luiz Fernando Machado pergunta sobre as cidades do Estado de 
São Paulo com serviço de banda larga popular, o quantitativo de usuários com planos 
ativos, o incentivo do Governo Federal para implantação do serviço no Estado de São 
Paulo, as modalidades de serviços oferecidos, o comparativo entre banda larga 
instalada e a meta a instalar, a comunicação e marketing da empresa para a 
implantação dos serviços e as melhorias do atendimento quanto aos serviços do plano 
de banda larga para a população. O Senhor Amos Genish respondeu que há 
defasagem na prestação dos serviços de dados no atual sistema, sendo o ideal, a 
quantidade de cinco “megas”. O Senhor Presidente determinou que constasse em ata 
as questões não respondidas pelo Senhor Amos Genish. O Senhor Deputado Luiz 
Fernando Machado continuou seus questionamentos sobre o tema do saldo de troca 
de metas acordado com a ANATEL, pelo qual a empresa deveria construir um 
backhaul para atender municípios e escolas públicas com os serviços de banda larga, 
existindo um saldo devedor da troca de metas pela utilização do backhaul público 
em relação à empresa Telefonica Vivo, no valor de cento e oitenta e sete milhões de 
reais. O Senhor Enylson respondeu que o programa em curso está recebendo 
melhorias de acordo com as necessidades das escolas atendidas. O Senhor Deputado 
Luiz Fernando Machado solicitou a inclusão de dois textos no relatório final da CPI (um 
sobre concessão, de autoria de Luís Osvaldo Grossmann e outro, de autoria de Helton 
Posseti, sobre a possível má-fé da Telefônica ao não explorar o backhaul, segundo a 
Procuradoria da ANATEL; também, sugeriu ao Presidente da CPI que apresente 
sugestões para que os serviços de telefonia funcionem efetivamente e com qualidade 
e, ainda mencionou a questão das instalações de telefones públicos a cada trezentos 
metros, inclusive em áreas rurais. O Senhor Presidente, ao retomar os trabalhos, com a 
dinâmica de perguntas e respostas imediatas, concedeu a palavra ao Senhor 
Deputado Delegado Olim, o qual, inicia sua fala afirmando que, à exceção da 
empresa OI, todas as demais colaboram com o crime no Estado de São Paulo, quanto 
ao procedimento na venda de chips sem a devida e completa identificação de seus 
usuários, bastando um simples número de CPF para cadastro; solicita investimentos por 
parte da empresa quanto a um sistema de auxílio à polícia, em casos de sequestro, 
exigência de cadastro completo dos usuários e rapidez no atendimento às solicitações 
policiais. O Senhor Amos Genish respondeu desconhecer problemas da empresa no 
tratamento com a polícia; que o sistema pré-pago é problemático no mundo todo e 
que a empresa não exige apresentação de documentos e cadastro completo, bem 
como faz o convite aos Senhores Deputados para visitarem a Vivo e presenciarem os 
sistemas tecnológicos para a implantação de regras mais rigorosas quanto ao sistema 
de chips pré-pagos; alegou que falta iniciativas governamentais quanto à legislação 

22 de agosto de 2015/páginas 11 e 12/ Comissões”.  Ata aprovada em reunião de 02 
de setembro de 2015. 

 
 

8.11 - 10ª Reunião - dia 02/09/2015 
 
Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta 
minutos, no Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
realizou-se a Décima Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo 
Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 253, de 
2015, com a finalidade de “investigar os serviços prestados pelas empresas de 
telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura 
no Estado de São Paulo”, sob a presidência do Senhor Deputado Orlando Morando. 
Presentes os Senhores Deputados Luiz Fernando Machado, Orlando Morando, Ed 
Thomas, Chico Sardelli, Roberto Morais e Delegado Olim (membros efetivos). Ausentes 
os Senhores Deputados Alencar Santana Braga, Rogério Nogueira e André do Prado. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. 
Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. Na sequência, passou-
se à deliberação da pauta da ordem do dia: Item 01 - Requerimento de autoria do 
Senhor Deputado Chico Sardelli que, nos termos regimentais e legais, requer a 
Convocação do Senhor José Antônio Guaraldi Félix, Diretor Geral e de Relação com 
Investidores da "Net Serviços e Comunicação S.A", a fim de dar esclarecimentos sobre 
a atuação de sua empresa no Estado de São Paulo em virtude do grande número de 
reclamações de usuários. Aprovado o requerimento. Item 02 - Requerimento de 
autoria do Senhor Deputado Chico Sardelli que, nos termos do artigo 34-A do 
Regimento Interno, requer a prorrogação dos trabalhos desta CPI pelo prazo de 60 
dias, tendo em vista a necessidade da oitiva de vários representantes das empresas 
envolvidas e outras diligências para o andamento dos trabalhos. Aprovado o 
requerimento. Item 03 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Luiz Fernando 
Machado que solicita que esta Comissão requeira da Presidência desta Casa as 
seguintes informações: 1) Quais os valores dos últimos 3 meses de contas telefônicas 
da telefonia fixa, móvel e dos links de dados (internet) da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo?; e 2) Apresentar seus respectivos contratos. Aprovado o 
requerimento. Encerrada a pauta da ordem do dia, o Senhor Deputado Roberto 
Morais fez uso da palavra para solicitar ao Senhor Presidente, a data final para 
encerramento dos trabalhos da CPI, então prorrogado, conforme requerimento 
aprovado nesta data. O Senhor Presidente da reunião, respondeu a solicitação 
informando que a CPI tem a contagem de seu prazo ordinário, iniciado aos 
29/04/2015, previsto para encerrar-se no próximo dia 27/09/2015; assim, com a 
prorrogação, ora aprovada, o prazo final para encerramento e finalização dos 
trabalhos da CPI será o próximo dia 26/11/2015. O Senhor Presidente informou, ainda, 
sobre a entrega do relatório parcial dos trabalhos, até então desenvolvidos, ao Exmo. 
Sr. Procurador Geral do Estado de São Paulo, cerimônia que contou com a presença 
do Exmo. Sr. Presidente desta Assembleia Legislativa, Deputado Fernando Capez, e, 
doravante, cabe ao Ministério Público do Estado, as demais providências sobre as 
irregularidades apontadas. O Senhor Presidente também informou que as oitivas dos 
Senhores Presidentes das empresas prestadoras dos serviços objetos das investigações 
da CPI acontecerão a partir do próximo dia 09/09/2015, por suas espontâneas 
iniciativas e de acordo com proposta do Sindicato daquelas empresas. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente fez os agradecimentos finais e deu por 
encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia, cuja transcrição 
fará parte integrante desta ata, que eu, Maurício Nespeca, Analista Legislativo, lavrei e 
assino após sua Excelência, o Presidente da reunião. Aprovada em reunião do dia 
nove de setembro do ano de dois mil e quinze. 

8.12 - 11ª Reunião - dia 09/09/2015 
 
Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às catorze horas e 
trinta minutos, no Auditório Deputado Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, realizou-se a Décima Primeira Reunião da Comissão Parlamentar 
de Inquérito constituída pelo Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, 
mediante Requerimento nº 253, de 2015, com a finalidade de “investigar os serviços 
prestados pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, 
internet e televisão por assinatura no Estado de São Paulo”, sob a presidência do 
Senhor Deputado Orlando Morando. Presentes, inicialmente, os Senhores Deputados 
Orlando Morando, Ed Thomas, Chico Sardelli, Roberto Morais e André do Prado 
(membros efetivos). Presentes, também, após a abertura dos trabalhos, os Senhores 
Deputados Luiz Fernando Machado, Delegado Olim e Alencar Santana Braga 
(membros efetivos), o Senhor Deputado Marcos Neves (membro substituto), e, ainda, 
os Senhores Deputados Cezinha de Madureira e Sebastião Santos. Ausente o Senhor 
Deputado Rogério Nogueira. Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declarou aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi 
aprovada. Iniciados os trabalhos da pauta da ordem do dia com a finalidade de 
proceder à oitiva do Senhor AMOS GENISH, Presidente da Empresa de telefonia 
TELEFÔNICA VIVO, para prestar esclarecimentos sobre a atuação de sua empresa no 
Estado de São Paulo, em virtude do grande número de reclamações de usuários, o 
Senhor Presidente, após convidá-lo a tomar assento à mesa e iniciar sua explanação, 
cumprimentou-o, agradeceu-o pela presença espontânea, bem como lembrou a 
falta de compromisso e respeito de seu antecessor em não atender a convocação 
para prestar esclarecimentos à época da CPI instalada e concluída na legislatura 
passada e questionou-o sobre a utilização de equipamentos de informática para 
apresentação de mídia. O Sr. Amos Genish respondeu não dispor de apresentação 
em mídia eletrônica porque trouxe por escrito os assuntos a serem esclarecidos. Cópias 
foram disponibilizadas a todos os Senhores Deputados presentes. Em sua fala inicial o 
Sr. Amos Genish destaca a importância da empresa, seus significativos investimentos, 
implantação dos serviços de ultrabanda larga, cobertura em mais de oitocentas 
cidades brasileiras, maior cobertura 4G, grande contribuinte de impostos, é o maior 
grupo pagador, seu desafio maior é atender a crescente demanda por utilização de 
dados em contrapartida à queda pelo serviço de utilização de voz. Citou os fatores 
que afetam a qualidade dos serviços, em especial, os furtos/roubos de 
fiação/equipamentos, que afetam milhões de usuários e causam grandes prejuízos e 
por isso demandam grande soma em investimentos para reparação dos danos; 
alegou motivos de falta de segurança pública e entraves da legislação quanto à 
instalação de equipamentos de transmissão, principalmente das antenas. Encerrou 
sua explanação inicial afirmando que a meta principal da empresa é a satisfação de 
seus clientes. O Senhor Presidente procedeu a leitura do artigo primeiro da Lei nº 
11124/2002 que estabelece os poderes próprios das Co9missões Parlamentares de 
Inquérito, ressaltando que esta CPI não aceitará quaisquer atos de desrespeito por 
parte de convidados e/ou convocados, bem como estabeleceu a dinâmica da 
reunião em perguntas diretas e respostas imediatas por parte do Senhor Amos Genish, 
bem como registrou a presença dos Senhores Ciro Kawamura – Vice-presidente de 
Qualidade e Atendimento e do Senhor Enylson Camolesi – Diretor-executivo de 
Relações Internacionais da empresa, os quais complementarão as informações do 
Senhor Amos Genish, quando for necessário. O Senhor Deputado Roberto Morais fez 
uso da palavra para informar que, no Município de Piracicaba/SP, há lei que disciplina 
a instalação de novas antenas de celulares. O Senhor Amos Genish respondeu 
desconhecer as técnicas de instalações das antenas. O Senhor Presidente informou 
que a questão foi adianta visto que constava de seu rol de perguntas, assim, 
questionou sobre os riscos da instalação de antenas para usuários e meio ambiente. O 
Senhor Amos Genish respondeu eu não há comprovação de riscos pela instalação e 
funcionamento de antenas de telefonia. O Senhor Presidente questionou sobre a 
existência de estudos sobre possíveis riscos à saúde das pessoas pela empresa 
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os investimentos específicos no Estado de São Paulo, bem como sobre o lucro da 
empresa neste mesmo Estado, e, ainda, pergunta sobre a venda dos serviços de 
internet às escolas públicas do Estado de São Paulo e se há contrato de prestação dos 
serviços. OSenhor Deputado Luiz Fernando Machado acrescenta a questão de como 
se faz o controle dos serviços contratados e se há auditoria. A resposta foi oferecida 
pelo Senhor Enilson que explicou haver duas situações, distinguindo-se os serviços 
pagos de outros não pagos de acordo com o pacote contratado. O Senhor 
Presidente questiona sobre a insuficiência dos péssimos serviços que não suportam a 
ligação de todos os equipamentos de uma escola na mesma rede, 
simultaneamente,bem como sobre recursos de decisões judiciais em primeira 
instância. O Senhor Enilson respondeu depender de caso a caso, que a empresa 
busca a composição e que obtém mais de quarenta por cento de conciliação até a 
sentença. O Senhor Presidente solicita os números exatos, bem como pergunta sobre o 
problema de falta de cobertura de sinal em pontos ao longo de rodovias e sobre a 
possível sobrecarga do sistema no Estado de São Paulo. O Senhor Amos Genish 
respondeu que há grande número de sites, limitações licitatórias-contratuais e que a 
empresa busca comprar o máximo de disponibilidades oferecidas pela ANATEL. O 
Senhor Presidente enfatiza que as compras contínuas evidenciam a defazagem do 
sistema. O Senhor Amos Genish respondeu que os serviços prestados são proporcionais 
aos preços pagos. O Senhor Presidente cobra as soluções da empresa para os 
problemas existentes, proporcionando esperanças aos usuários paulistas de terão 
serviços de boa qualidade oferecidos pela empresa TelefonicaVivo. O Senhor Amos 
Genish respondeu que a capacidade de oferta dos serviços atingiu o ponto máximo, 
mas há possibilidade de expansão e melhora da qualidade com a continuidade de 
investimentos na melhoria dos serviços, porém a expectativa do cliente é sempre 
maior; que a empresa planejará ações concretas junto ao PROCON para solução 
rápida dos problemas; que haverá melhoras em médio prazo, com resultados praticos 
para o próximo ano de dois mil e dezesseis. O Senhor Presidente questiona sobre a 
informação de que a empresa lidera as reclamações no PROCON, a falta de 
tecnologia disponível para efetivamente melhorar a prestação dos serviços e sobre o 
pacote de ofertas disponíveis no momento em que o usuário tenta cancelar seu 
contrato ou efetuar a portabilidade. O Senhor Amos Genish respondeu que há meios 
de cancelar via site, sem necessidade de falar em call center, sendo que a maioria 
dos usuários aguardam porque deseja falar com o atendente. O Senhor Presidente 
questiona sobre a desobrigação da prestação dos serviços de telefonia pelas 
empresas, ao longo das rodovias, sendo respondido pelo Senhor Amos Genish tratar-se 
de cláusula contratual que assim as desobriga. O Senhor Deputado Roberto Morais 
questiona a falta de interesse das operadoras em oferecer os serviços em rodovias, 
mesmo naquelas de grande fluxo de veículos. o Senhor Presidente questiona a 
existência de cidades onde não existe qualquer sinal de serviço de telefonia. O Senhor 
Amos Genish respondeu que a empresa Vivo tem cobertura em noventa e três por 
cento do território brasileiro. O Senhor Presidente fala sobre a condição de a empresa 
ser a maior contribuinte do Estado de São Paulo, não somente em termos de telefonia 
e questiona sobre a obrigação de instalação de telefones públicos a cada duzentos 
metros. O Senhor Amos Genish respondeu que o contrato de concessão prevê esta 
obrigação desde o ano de 1998 e portanto há necessidade de revisão da obrigação 
diante do pouco uso de tais equipamentos. O Senhor Deputado Luiz Fernando 
Machado solicita documentos completos sobre cobrança de tarifas específicas do 
plano básico, ao que o Senhor Presidente faz a solicitação do envio dos dados à CPI, 
sendo respondido pelo Senhor Amos Genish de que providenciará os documentos 
solicitados para a próxima semana. o Senhor Deputado Alencar Santana Braga 
questiona sobre a falta de cartões para uso em telefones públicos, conforme 
manifestação de usuária presente à reunião. O Senhor Presidente questiona sobre a 
possibilidade das multas aplicadas pelo PROCON à empresa serem abusivas, ao que o 
Senhor Amos Genish respondeu considerá-las exageradas. O Senhor Deputado Luiz 
Fernando Machado questiona sobre a aplicação de multas em descumprimento de 
Termo de Ajuste de Conduta, ao que é respondido que há trocas de multas da 

ANATEL por investimentos. O Senhor Presidente questiona sobre a possibilidade da 
empresa Telefonica Vivo assinar um TAC com a CPI para melhorar os serviços 
prestados no Estado de São Paulo. O Senhor Amos Genish respondeu ser favorável à 
condutas para se chegar ao acordo, que tem interesse em discutir o assunto. O Senhor 
Presidente destaca que a ANATEL não cumpre seu papel de fiscalização em relação 
aos serviços de telecomunicações prestados sob o regime de concessão do Governo 
Federal, bem como concede a palavra que o Senhor Amos Genish apresente suas 
considerações finais, o qual faz os agradecimentos; destaca ter havido uma conversa 
construtiva com os Senhores Parlamentares; que tem orgulho da expansão e prestígio 
da empresa que preside; que o setor de telecom é complicado, devido ao aumento 
contínuo do número de usuários, exige uma tecnologia complicada para a demanda 
crescente por transmissão de dados e exige grandes bases digitais para suportar a 
transmissão de dados ininterruptamente; que o setor está em fase de transição; que 
haverá melhora com a implantação da tecnologia 4G; que há acertos e erros; que 
não ofereceu números exatos aos questionamentos desta reunião por não desejar 
assumir a responsabilidade por divulgação de dados não comprovados; que 
encaminhará à CPI, num futuro próximo, após realizar estudos, as respostas e dados 
específicos do que lhe foi questionado. O Senhor Deputado Alencar Santana Braga 
questiona sobre o número de usuários de outras opereadoras, no Estado de São Paulo. 
O Senhor Presidente, após responder que o núnero de usuários mencionados pelo 
Senhor Deputado Alencar Santana Braga já foi encaminhado pela ANATEL à CPI, faz 
os agradecimentos finais, ressalta a importância de se construir um Termo de Ajuste de 
Conduta-TAC e, diante dos problemas enfrentados e da sua insatisfação com os 
esclarecimentos, ora prestados, enfatiza a certeza de se construir um caminho para 
melhorar o essencial para a população quanto aos serviços de telecomunicações, 
sendo esta a razão dos trabalhos desta CPI, a qual concluirá seus trabalhos com 
propostas reais de melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários. Ao final, 
o Senhor Deputado Luiz Fernando Machado informou que não forma respondidos os 
seus questionamentos referentes a: 1) Quais cidades no Estado de São Paulo estão 
sendo ofertadas à população o serviço de Banda Larga Popular? 2)Quantos usuários 
atualmente são beneficiados por esse serviço no Estado de São Paulo? 3) Qual foi o 
incentivo do Governo Federal para a implantação desse serviço no Estado de São 
Paulo? 4) Qual modalidade do serviço é ofertada á população? 5)Informar o 
comparativo entre Banda Larga Popular instalada x Meta do Governo no Estado de 
São Paulo. 6)Quais os meios de comunicação e marketing desenvolvidos pelas 
operadoras em prol desse serviço? 7)Qual o projeto de expansão das operadoras 
para a melhoria do atendimento desse serviço a população?, bem como, houve 
apenas resposta parcial quanto ao saldo de trocas de metas do acordo com a 
ANATEL, pelo qual a empresa deveria construir um bachhaul para atender três mil e 
quatrocentos municípios e cinquenta mil escolas públicas com acesso ao serviço de 
banda larga. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a 
reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente transcrição, 
tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Maurício Nespeca, Analista 
Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência, o Presidente da CPI. Aprovada em 
reunião de 16 de setembro 2015. 
 

8.13 - 12ª Reunião - dia 16/09/2015 
 
Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta 
minutos, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, realizou-se a Décima Segunda Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 
constituída pelo Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante 
Requerimento nº 253, de 2015, com a finalidade de “investigar os serviços prestados 
pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e 
televisão por assinatura no Estado de São Paulo”, sob presidência do Deputado 

sobre o assunto; que possui cinco mil pontos de vendas de chips no Brasil e que o 
Estado também deve agir para melhorar a segurança em relação aos serviços de 
telefonia móvel. O Senhor Presidente diz reconhecer a corresponsabilidade do Estado 
em relação aos problemas da telefonia brasileira, cita exemplo de habilitação de 
chip, no momento em que se realiza esta reunião, demonstrando as facilidades e 
insegurança do sistema atual, o qual facilita a ação de bandidos mesmo de dentro de 
prisões, uma realidade muito diferente em comparação com outros países que não 
exigem maiores cuidados quanto à venda de chips telefônicos; enfatiza que a 
presença do Senhor Amos Genish, na CPI, é para apresentar as soluções que 
realmente evitem prejuízos aos cidadãos que sofrem com a ação de bandidos, via 
telefone, fazendo-lhe a pergunta direta sobre qual a medida tomada pela empresa 
tendente a evitar o problema e ainda, qual a proposta da empresa em relação ao 
requerimento apresentado ao Ministério Público com o propósito de impedir a venda 
de chips indiscriminadamente. O Senhor Amos Genish respondeu que a empresa não 
tem ação externa para solucionar o problema, porém limita o quantitativo máximo de 
três chips (números telefônicos) para cada CPF cadastrado e que mais ações neste 
sentido poderão ser implementadas. O Senhor Presidente diz ter sido acertada a 
decisão de representar ao Ministério Público para possível medida judicial diante da 
gravidade do problema e sugere que a empresa faça um cadastro completo dos 
usuários, inclusive com fotografia, diante da facilidade com que os atuais aparelhos 
telefônicos registram imagens. O Senhor Deputado Cezinha de Madureira faz uso da 
palavra para citar o projeto de lei de sua autoria que impõe às operadoras de 
telefonia a efetuarem o cadastro de usuários do sistema pré-pago nos mesmos termos 
do cadastro dos usuários do sistema pós-pago, cita exemplo de que nos Estados 
Unidos da América é obrigatória a apresentação de documento de identificação do 
qual é feita cópia para fins de cadastro de usuários de chips de telefonia, comenta 
que o Brasil já possui mais chips pré-pagos que o quantitativo de sua própria 
população e questiona sobre o valor do faturamento da empresa em relação aos 
serviços pré e pós-pago. O Senhor Amos Genish respondeu que o faturamento da 
empresa é composto por cinquenta e um por cento da telefonia móvel. O Senhor 
Deputado Cezinha de Madureira solicita o envio dos respectivos dados à CPI, ao que 
o Senhor Amos respondeu haver sigilo de mercado. O Senhor Presidente informa que 
pode solicitar os referidos dados, por escrito, no exercício das prerrogativas próprias da 
CPI, sem que haja a perda do caráter sigiloso das informações. O Senhor Deputado 
Alencar Santana Braga solicita que o pedido das informações seja estendido a todas 
as demais empresas de telefonia. O Senhor Presidente faz a solicitação de envio de 
dados referentes aos serviços pré e pós-pago. O Senhor Deputado Alencar Santana 
Braga questiona sobre o tempo de trabalho na VIVO, se já ligou para a empresa 
enquanto usuário, ao que o Senhor Amos respondeu trabalhar há quatro meses na 
empresa e ter vindo da empresa GVT e que achou que a empresa cumpre a média 
em relação ao tempo de atendimento aos seus clientes, sendo complementado em 
sua resposta pelo Senhor Ciro ao informar que o tempo de atendimento no sistema 
pós-pago é de um minuto. O Senhor Deputado Alencar Santana Braga questiona 
sobre a diferença no tempo médio de atendimento entre os usuários dos sistemas pré 
e pós-pago, sobre o quantitativo de atendentes em relação a cada serviço, bem 
como sobre as medidas para atender as novas demandas por maior uso de dados. 
Ainda, solicita o envio de relatório das maiores reclamações registradas no call center 
da empresa discriminados por quantidade e tipo. O Senhor Amos Genish respondeu 
que empresa irá implantar um programa de informações sobre o uso de dados, o qual 
mostrará a diminuição gradativa dos dados contratados até zerar o saldo. O Senhor 
Deputado Roberto Morais questiona sobre o tempo de duas horas para que o usuário 
consiga mudar seu plano telefônico, na região de Piracicaba/SP e se a empresa 
mantém atendimento adequado aos usuários dentro do Estado de São Paulo. O 
Senhor Amos Genish respondeu que a empresa possui quinze centrais de atendimento 
no Estado de São Paulo, porém se houver sobrecarga, o atendimento é transferido 
para centrais em outros Estados. O Senhor Deputado Alencar Santana Braga cita seu 
exemplo pessoal com o mau atendimento ao tentar cancelar seu plano de telefonia, 

bem como o Senhor Deputado Chico Sardelli também cita exemplo de mau 
atendimento no serviço pré-pago. O Senhor Deputado Alencar Santana Braga 
questiona o descaso com a população, em especial da região de Guarulhos/SP e 
pergunta diretamente como fazer para cancelar um plano na empresa. O Senhor 
Presidente questiona se existe loja física para receber cancelamentos. O Senhor Amos 
Genish respondeu que é possível cancelar somente em lojas que efetuem a venda dos 
respectivos planos de serviços telefônicos. O Senhor Deputado Alencar Santana Braga 
solicitou dados sobre o quantitativo de clientes que cancelam seus planos e os que 
contratam com a VIVO. O Senhor Amos Genish respondeu que a empresa recebe 
mais portabilidade do que perde. O Senhor Deputado Alencar Santana Braga 
pergunta se o atendimento de call center é terceirizado. O Senhor Amos respondeu 
que a GVT possui atendimento próprio e a Telefonica Vivo tem atendimento 
terceirizado. O Senhor Deputado Alencar Santa Braga questiona sobre a existência da 
prática de preços diferentes para o mesmo usuário na mesma empresa VIVO. O 
Senhor Amos respondeu que desconhece a situação, porém cita as promoções de 
três meses para atrair novos clientes e que desconhece caso específico da prática de 
preços diferenciados para os mesmos serviços. e que o cliente antigo foi contemplado 
com a mesma promoção do início de seu contrato e que a política comercial da 
empresa é de exigir o prazo contratual mínimo de doze meses, sendo complementado 
pelo Senhor Gustavo de que há cobrança de multa para que o cliente possa mudar 
seu plano antes de decorrido o prazo mínimo. O Senhor Deputado Alencar Santana 
Braga menciona alei de sua autoria que proibe as empresas de ofertarem os mesmos 
serviços om preços distintos entre clientes novos e antigos e questiona rede popular de 
banda larga e se o uso do sistema watsapp é descontado da empresa. O Senhor 
Amos Genish respondeu que o Governo precisa regulamentar o serviço. O Senhor 
Deputado Alencar Santana Braga questiona sobre informaçãos do PROCON de que 
há orientações da empresa para que os serviços de seus call center deixem "cair a 
ligação" enquanto atendem aos usuários. O Senhor Amos Genish respondeu que há 
grave decisão do funcionário atendente nestes casos e que não há esta prática na 
empresa de call center de menor estrutura. O Senhor Presidente faz exibição de vídeo 
de reportagem sobre as dificuldades no atendimento, desrespeito à lei, falta de 
fiscalização, no qual conclui-se pela reprovação das cinco empresas de telefonia que 
atuam no Estado de São Paulo e, ao final, pergunta sobre a veracidade da 
reportagem exibida, ao que, o Senhor Amos Genish responde não comentar por não 
ter acesso aos números apurados pela reportagem. O Senhor Presidente diz 
representar apenas a indignação dos usuários dos serviços de telefonia, inclusive ele 
próprio; que tem a impressão de serem irreais as informações prestadas pelas 
empresas de telefonia; cita os crescentes registros de reclamações dos usuários junto 
ao PROCON, compara o tempo de espera para atendimento, de doze a quarenta 
minutos, informados na reportagem, ora exibida, e a informação da empresa de que 
o tempo de espera é de sete/oito minutos; critica os elevados lucros das empresas de 
telefonia no Brasil, mesmo sendo defensor do capitalismo.O Senhor Amos Genish 
responde que pode confirmar solução rápida dos problemas enfrentados pelos 
usuários logo no primeiro atendimento e que a repotagem exibida é um caso 
específico, devendo ser analisada pela comparação à média nacional. O Senhor 
Presidente questiona sobre um plano de metas e o tempo para solucionar todos os 
atuais problemas, bem como o grande número de reclamações de usuários 
especificamente sobre cobranças abusivas incompatíveis com seus planos 
contratados. O Senhor Deputado Chico Sardelli comenta a distinçao de preços 
quando os serviços são contratados por grandes usuários, o Governo do Estado, por 
exemplo, e o usuário comum e propõe que a empresa crie situação que favoreça o 
consumidor comum. O Senhor Presidente pergunta sobre pesquisas de satisfação dos 
usuários com a empresa, bem como solicita o envio dos dados à CPI, ao que, o Senhor 
Amos Genish responde que a satisfação de seus clientes é de sete inteiros e sete 
décimos por cento. O Senhor Presidente questiona sobre o valor dos investimentos do 
Grupo, no ano de 2015, sendo respondido pelo Senhor Amos Genish tratar-se de vinte 
e dois milhões, no Brasil. O Senhor Presidente solicita o envio de informações àCPI sobre 
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não cobra taxa para cancelar a linha. O Senhor Deputado Orlando Morando voltou a 
questionar se é baixo o lucro das empresas de telefonia no Brasil. O Senhor Rodrigo 
disse que sim, o lucro é baixo. O Senhor Deputado Orlando Morando perguntou que 
nota o Senhor Rodrigo daria à empresa TIM pelo serviço prestado à população. O 
Senhor Rodrigo respondeu “bom”, buscando sempre melhorar. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço 
de Audiofonia e a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte 
desta ata que eu, Filipe L. Carriço, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua 
Excelência. Aprovada em reunião de 07 de outubro de 2015. 

 
 
 
 

 
8.15 - 14ª Reunião - dia 07/10/2015 
 
Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta minutos, 
no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
realizou-se a Décima Quarta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 
constituída pelo Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante 
Requerimento nº 253, de 2015, com a finalidade de “investigar os serviços prestados 
pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e 
televisão por assinatura no Estado de São Paulo”, sob presidência do Deputado 
Orlando Morando. Presentes os Senhores Deputados Luiz Fernando Machado, Orlando 
Morando, Roberto Morais, André do Prado e Delegado Olim (membros efetivos). 
Também presente, o Senhor Deputado Fernando Capez, Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo. Ausentes os Senhores Deputados Alencar Santana 
Braga, Rogério Nogueira, Ed Thomas e Chico Sardelli. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião 
anterior foi aprovada. O Senhor Deputado Orlando Morando apresentou ao público a 
presente a Ordem do dia, qual seja: requerimento para deliberação e oitiva do Senhor 
Bayard Gontijo, Presidente da OI no Brasil; porém, com muito pesar, comunicou a 
todos os presentes o falecimento da Ex-Deputada Maria Lúcia Prandi, que exerceu o 
mandato de Deputada Estadual no período de 1995 até 2011, totalizando quatro 
legislaturas, a saber: 13ª, 14ª, 15ª e 16ª. Em virtude do luto, os trabalhos na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo foram suspensos. O Senhor Deputado Orlando 
Morando agradeceu a presença do Senhor Deputado Fernando Capez à reunião da 
CPI e transferiu a palavra a ele. O Senhor Deputado Fernando Capez parabenizou os 
trabalhos realizados pela CPI Telecomunicações e manifestou a solidariedade da 
Assembleia à família da ex-Deputada Maria Lúcia Prandi. O Senhor Deputado Orlando 
Morando aproveitou a oportunidade e manifestou apoio ao evento que ocorrerá em 
Brasília, no dia 14 de outubro de 2015, em que o Senhor Deputado Fernando Capez 
representará os Parlamentos Legislativos Estaduais do Brasil. Além disso, solicitou que 
ele interceda junto ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo para que essas Instituições deem o devido andamento e atenção às 
demandas, sugestões e pleitos desta CPI. Por fim, disse que, como Deputado Estadual, 
sente-se limitado em sua atuação parlamentar, pois, depois de realizar todo processo 
investigatório, averiguar os fatos, apurar os desvios e apresentar soluções ao problema 
investigado, ainda precisa enviar o relatório final para o Ministério Público Estadual 
para que eles decidam se vão ou não vão abrir processo, que, posteriormente, será 
apresentado à Justiça. Disse que isso é algo que precisa ser revisto e que, em Brasília, 
esse assunto poderia ser refletido com os demais Parlamentares. O Senhor Presidente 
agradeceu a presença do Senhor Bayard Gontijo e disse que combinaria nova data 
com sua equipe. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada 
a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente 
transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Filipe L. Carriço, 

Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de 21 
de outubro de 2015. 

 

8.16 - 15ª Reunião - dia 21/10/2015 
 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às catorze horas e  trinta 
minutos, no Auditório Deputado Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, realizou-se a  Décima Quinta Reunião da Comissão Parlamentar de 
Inquérito constituída pelo Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante 
Requerimento nº 253, de 2015, com a finalidade de “investigar os serviços prestados 
pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e 
televisão por assinatura no Estado de São Paulo”, sob presidência do Deputado 
Orlando Morando. Presentes os Senhores Deputados Luiz Fernando Machado, Orlando 
Morando, Ed Thomas, Chico Sardelli, Roberto Morais, André do Prado e Delegado Olim 
(membros efetivos). Também presente o Senhor Deputado Cezinha da Madureira. 
Ausentes os Senhores Deputados Alencar Santana Braga e Rogério Nogueira. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. 
Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. O Senhor Presidente 
transferiu a Presidência da reunião ao Senhor Deputado Chico Sardelli, Vice-Presidente 
da Comissão, para leitura de requerimento. Item 01: Requerimento de autoria do 
Senhor Deputado Orlando Morando que solicita que esta Comissão encaminhe para o 
Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações de São Paulo (TELETEL) convite 
para que seu presidente, o Senhor Almir Munhoz, compareça a esta CPI com a 
finalidade de apresentar informações pertinentes à sua área de atuação. Em 
discussão, O Senhor Deputado Orlando Morando solicitou a palavra e abordou a 
importância do requerimento em virtude de sabermos as reais condições dos 
trabalhadores das telefonias. Em votação, aprovado. O Senhor Deputado Chico 
Sardelli transferiu a Presidência da reunião ao Senhor Deputado Orlando Morando. O 
Senhor Deputado Orlando Morando disse que a reunião foi convocada com a 
finalidade de proceder à oitiva do Senhor José Antônio Felix, Diretor Presidente da 
Empresa CLARO no Brasil, que prestará esclarecimentos sobre a atuação de sua 
empresa no Estado de São Paulo, em virtude do grande número de reclamações de 
usuários. Feita a introdução, convidou o Senhor José Antônio Felix para que tomasse 
assento à Mesa. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou ao depoente que 
respondesse ao “Termo de Qualificação” e dispensou da leitura do “Termo de 
Compromisso do depoente”. O Senhor Presidente transferiu a palavra ao Senhor José 
Félix para iniciar sua apresentação. O Senhor José Félix agradeceu a recepção pelos 
Deputados da CPI e se mostrou disponível em contribuir em tudo que puder com o 
Órgão Técnico na apuração dos fatos. Disse que a Empresa Claro busca aperfeiçoar 
constantemente seus serviços aos clientes e obedecer as instruções das normas e 
legislações pertinentes. O Senhor Presidente da CPI transferiu a palavra ao Senhor 
Deputado Delegado Olim. O Senhor Deputado Delegado Olim disse que em pouco se 
observa mudança no perfil da Empresa em lidar com a demanda da Polícia Civil. Isto 
é: outrora havia muita dificuldade para que a Empresa liberasse acesso às conversas 
telefônicas, mesmo com autorização judicial. Sobretudo a Delegacia de 
Antissequestro, que lida com vidas em cativeiro, a demora na liberação trazia muita 
dificuldade a equipe policial. No presente momento, afirma o Deputado, houve 
melhora e o acesso tanto à escuta ou quanto à intercepção telefônica melhoraram. 
Solicitou o Senhor Deputado que a Empresa continue atuando em parceria com o 
Poder Público ajudando todos os ramos da atividade policial e haja rapidez na 
solicitação das demandas da Polícia Civis e de outras Polícias. O Senhor José Felix 
assumiu o compromisso de aprimorar o sistema para atender as solicitações da Polícia. 
A Empresa possui hoje 60 funcionários, porém a demanda é de milhares de 
solicitações tanto da Polícia quanto do Poder Público em geral. Disse que a Claro 
investirá o que for possível para melhor atender à Polícia. O Senhor Deputado Chico 

Orlando Morando. Presentes os Senhores Deputados Orlando Morando, Alencar 
Santana Braga, Ed Thomas, Chico Sardelli, Roberto Morais e André do Prado (membros 
efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Luiz Fernando Machado, Rogério Nogueira 
e Delegado Olim. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. O Senhor 
Presidente disse que a presente reunião foi convocada com a finalidade de proceder 
à oitiva dos Senhores Francisco Valim, Presidente da Empresa de Telefonia NEXTEL no 
Brasil, e do Senhor Bayard Gontijo, Presidente da Empresa de telefonia OI no Brasil. Os 
dois convocados não compareceram e também não constituíram representantes. O 
Senhor Presidente solicitou que fosse enviada nova convocação para ambos. O 
Senhor Deputado Alencar Santana solicitou a palavra e disse que a ausência dos 
depoentes revela o desrespeito para com a Assembleia Legislativa e os membros da 
Comissão. O Senhor Presidente disse que, se necessário, usará de força policial para 
trazer os depoentes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente 
transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Filipe L. Carriço, 
Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de 23 
de agosto de 2015. 

 

8.14 - 13ª Reunião - dia 23/09/2015 
 
Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta 
minutos, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, realizou-se a Décima Terceira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 
constituída pelo Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante 
Requerimento nº 253, de 2015, com a finalidade de “investigar os serviços prestados 
pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e 
televisão por assinatura no Estado de São Paulo”, sob presidência do Deputado 
Orlando Morando. Presentes os Senhores Deputados Orlando Morando, Ed Thomas, 
Roberto Morais, André do Prado e Delegado Olim (membros efetivos) e o Senhor 
Deputado Antonio Salim Curiati (membro substituto). Ausentes os Senhores Deputados 
Luiz Fernando Machado, Alencar Santana Braga, Rogério Nogueira e Chico Sardelli. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. 
Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. A reunião foi 
convocada com o objetivo de ouvir depoimento do Senhor Rodrigo Abreu, Diretor 
Presidente da TIM no Brasil. O Senhor Presidente Orlando Morando convidou o Senhor 
Rodrigo Abreu para tomar assento à mesa e iniciar sua explanação. O Senhor Rodrigo 
agradeceu o convite e parabenizou os trabalhos da CPI e disse que tem interesse em 
colaborar, pois é bom para todos que a telefonia seja cada vez mais qualificada. Disse 
que a empresa fez muitos investimentos e apresentou o histórico de ações que a 
empresa TIM promoveu na telefonia brasileira gerando novos paradigmas, por 
exemplo: a TIM foi a primeira empresa a cobrir todos os Estados do Brasil, a primeira a 
cobrar a tarifa por chamada – e não por tempo de duração da chamada, como era 
padrão na época –, a primeira a ter acesso à internet por pré-pago, entre outras 
iniciativas inovadoras. O Senhor Rodrigo disse que a TIM processa 4 bilhões de registro 
de acesso diário e que a TIM criou o Instituto para estímulo à educação e cultura. 
Finalizada a apresentação do Senhor Rodrigo Abreu, o Senhor Presidente Orlando 
Morando solicitou à equipe técnica a apresentação de vídeo sobre reportagem 
jornalística que comenta o mau serviço prestado pelas operadoras de telefonia. 
Finalizada a apresentação, o Senhor Deputado Orlando Morando perguntou ao 
Senhor Rodrigo se a reportagem retratava a realidade brasileira. O Senhor Rodrigo 
respondeu que a reportagem jornalística não refletia a realidade de todas as 
empresas de telefonia. No caso da TIM, demora-se em média um minuto para se 
iniciar o contato com o atendente. O Senhor Deputado Orlando Morando perguntou 
o número de clientes que a operadora possui atualmente. Dezoito milhões, respondeu 

Rodrigo. O Senhor Deputado Orlando Morando questionou o fato de a “cobrança 
abusiva” liderar o número de reclamações no Procon de São Paulo. O Senhor Rodrigo 
respondeu que o aumento das reclamações se deve por causa da complexidade dos 
serviços. Atualmente, com o aparelho celular, o indivíduo pode ter acesso a um rol 
grande de serviço e isso é cobrado. Além disso, respondeu, 30% das reclamações do 
Procon não passam inicialmente pela empresa, o que gera dificuldades para a 
empresa em lidar com o problema. Nas palavras do Senhor Rodrigo, o número de 
reclamações é proporcionalmente baixo. O Senhor Deputado Orlando Morando 
questionou o fato de que tantos problemas sejam resolvidos na justiça, em primeira 
instância. Seria mais fácil fazer acordos no Poder Judiciário do que realmente resolver 
os problemas da telefonia? Arguiu o Senhor Presidente da CPI. Em resposta, o Senhor 
Rodrigo Abreu disse que não. Muitos acordos são realizados pela justiça, porém o 
próprio Poder Judiciário entende que não seria em todos os casos que caberia o dano 
moral. O Senhor Deputado Orlando Morando solicitou o número efetivo dos acordos 
firmados na justiça pela empresa. O Senhor Rodrigo Abreu disse que enviaria para a 
Comissão os números atualizados. O Senhor Deputado Orlando Morando disse que o 
cliente enfrenta muita dificuldades para cancelar uma linha quando está insatisfeito. 
O Senhor Rodrigo Abreu disse que a TIM inseriu nova tecnologia que agora seus 
atendentes não conseguem desligar uma ligação. A partir do momento que o cliente 
é atendido, o sistema impede que o atendente da empresa desligue a ligação. O 
Senhor Deputado Roberto Morais perguntou se é possível cancelar o serviço em 
alguma loja. O Senhor Rodrigo disse que sim. Existem algumas lojas da TIM que fazem o 
cancelamento do serviço. O Senhor Deputado Delegado Olim apresentou a realidade 
que os delegados de polícia enfrentam quando precisam do serviço de telefonia em 
suas ações policiais. Disse que é possível abrir “linha fria”, o que dificulta o trabalho da 
Polícia. O Senhor Rodrigo Abreu disse que, pela Anatel, apenas com o CPF ativo e 
válido é possível habilitar linha. Para fins de segurança, a TIM solicita comprovante de 
endereço. Outro método que está em estudo e será implementado, será a utilização 
da data de nascimento, segundo o Senhor Rodrigo, tais medidas ajudaram a minimizar 
o problema da facilidade de os ladrões obterem “linha frias”. O Senhor Deputado 
Delegado Olim solicitou que, no sequestro, a TIM contribuísse agilizando a liberação do 
grampo telefônico após autorização judicial. O Senhor Rodrigo Abreu disse que sua 
empresa se esforça para melhorar e que, em evento anterior de sequestro, já ocorreu 
de a TIM receber agradecimento da Polícia Civil pelo pronto atendimento à 
solicitação realizada, o que contribuiu para solucionar o crime. O Senhor Rodrigo 
afirmou que a empresa conta com um grupo para atender especificamente 
demandas do Poder Público, incluindo as solicitações policiais. O Senhor Deputado 
André do Prado questionou se as torres de antena causam danos à saúde. O Senhor 
Rodrigo Abreu respondeu que o risco à saúde seria o mesmo que o consumo do café. 
Apresentando dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), disse que o assunto é 
bastante estudado e pouco se provou o risco real à saúde. Inclusive disse que no 
prédio da OMS há antena de telecomunicações instalada. Para o Senhor Rodrigo 
Abreu, melhor seria se houvessem mais antenas espalhadas, pois desta forma a 
intensidade de operação de cada antena seria menor. Quanto menos antenas, maior 
a potência em que cada antena opera. Desta forma, aumentaria o risco. O Senhor 
Deputado Orlando Morando perguntou se a empresa TIM possui contrato com o 
governo do Estado de São Paulo. O Senhor Rodrigo respondeu que não. O Senhor 
Deputado André do Prado questionou sobre as multas aplicadas às empresas pelas 
agências reguladoras. O Senhor Rodrigo Abreu respondeu que a TIM é a empresa que 
sofre menos multa. O Senhor Deputado Ed Thomas perguntou sobre a metodologia da 
precificação da tarifa e se a TIM irá ajuizar ação para bloquear a voz no “whatsapp”. 
O Senhor Rodrigo Abreu disse que o preço final ao consumidor leva em consideração 
diversos fatores, tais como: impostos, taxas, investimentos em tecnologia, despesas 
trabalhistas, entre outros, e que, no Brasil, o retorno do investimento é baixo. Disse que 
a carga tributária é alta demais no Brasil. Disse também que a TIM não irá ajuizar ação 
para bloquear a voz no “whatsapp”. O Senhor Deputado Orlando Morando 
questionou se a TIM cobra taxa de cancelamento. O Senhor Rodrigo disse que a TIM 
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imediato contato; porém, diante da gravidade, solicitou apoio aos pares para aprovar 
o requerimento. Em votação, aprovado. Ordem do dia: Convite ao Senhor Almir 
Munhoz. A presente reunião foi convocada com a finalidade de ouvir o Senhor Almir 
Munhoz, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações no Estado 
de São Paulo (Sintetel), que compareceu à CPI Telecomunicações para abordar a 
realidade do serviço de telefonia no Estado de São Paulo. O Senhor Deputado 
Orlando Morando agradeceu a presença do convidado e solicitou que ele fizesse sua 
apresentação. O Senhor Almir Munhoz agradeceu o convite. Disse que pela manhã 
estava em Santos, SP, mas que gostaria muito de contribuir com esta CPI e, por isso, 
organizou sua agenda para comparecer. O Senhor Almir Munhoz disse que as 
condições de trabalho dos funcionários do ramo da telefonia são semelhantes à 
escravidão e, por isso, o serviço prestado é tão ruim. Isto porque as Empresas em geral, 
tanto as grandes operadoras de telefonia quanto as empresas terceirizadas, não se 
preocupam com as condições de trabalho e com a formação técnica dos 
trabalhadores. Disse que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) contribui 
para este problema, visto que ela, como Órgão Regulador, não exige formação 
profissional dos trabalhadores, assim sendo, trabalhador sem conhecimento técnico 
necessário gera serviço à sociedade sem qualidade. Segundo o Presidente do 
Sindicato, a Anatel não fiscaliza as condições de trabalho dos funcionários do ramo 
da telefonia, ela “não fica do lado do trabalhador”. Sobre as negociações salariais, 
disse que as empresas negociam com muita dificuldade. Este ano, por exemplo, nem 
a inflação as Empresas querem repor aos trabalhadores. Por fim, disse que o grande 
problema que o setor enfrenta é a falta de qualificação do trabalhador do ramo de 
telecomunicações. O Senhor Deputado Chico Sardelli solicitou a palavra e inquiriu o 
Senhor Almir Munhoz. “Quais são as maiores reclamações dos trabalhadores em 
relação às Empresas?” questionou o Deputado. “As maiores reclamações ocorrem dos 
trabalhadores terceirizados em razão do assédio moral que sofrem”, respondeu o 
Senhor Almir Munhoz. Perguntado se as Empresas respeitam os direitos trabalhistas, 
disse que sim. As Empresas respeitam. Quando questionado sobre a qualificação do 
trabalhador, disse novamente que esse é um dos grandes problemas que os 
trabalhadores enfrentam, pois as Empresas não contribuem com a qualificação 
devida aos seus trabalhadores. O Senhor Deputado Roberto Morais questionou sobre o 
porquê de existir falta de qualificação. O Senhor Almir Munhoz disse que a falta de 
qualificação é em razão da falta de compromisso e do pouco investimento das 
Empresas em melhorar os serviços. O Senhor Deputado perguntou sobre a quantidade 
de filiados e se os trabalhadores são pressionados na busca de metas. O Senhor Almir 
Munhoz disse que o Sindicato conta com aproximadamente 40.000 filiados e que os 
trabalhadores trabalham muito pressionados. Disse o sindicalista que as Empresas 
realizam assédio moral e sexual aos trabalhadores. Questionado pelo mesmo 
Deputado, o Senhor Almir Munhoz confirmou que existem denúncias de gerentes que 
assediam sexualmente seus respectivos funcionários. O Senhor Deputado Orlando 
Morando perguntou o tempo em que ele está no sindicato. O Senhor Almir Munhoz 
disse que está desde 1997. O Senhor Deputado Orlando Morando perguntou se ele já 
foi ameaçado. O Senhor Almir disse que não. Quanto ao assédio moral, o Senhor 
Deputado solicitou alguns exemplos. O Senhor Almir Munhoz disse que as metas 
inalcançáveis são uma forma de assédio. Disse que o trabalhador não pode faltar ao 
serviço. Disse que o tratamento médico mal visto pelos superiores. O trabalhador se 
sente constrangido em faltar o trabalho para ir a uma consulta médica. Disse que o 
assédio é geralmente dos gerentes. Nestes casos de assédio, a Anatel é omissa, não 
fiscaliza e não pune. O Senhor Almir Munhoz disse que o Sindicato já fez denúncias 
sobre maus tratos aos trabalhadores e enviará para a CPI todos os dados sobre 
assédio sexual. O Senhor Deputado Orlando Morando perguntou se ele sabe de 
funcionários que desligam o telefone quando o cliente reclama. O Senhor Almir 
Munhoz disse que desconhece. O Senhor Deputado Oralndo Morando perguntou se é 
comum a restrição ao uso do banheiro e perguntou se o acesso regulado pelos 
superiores. O Senhor Almir Munhoz disse que as mulheres são as que mais sofrem e que 
infelizmente essa realidade ocorre sim, não de modo oficial, mas em forma de 

“brincadeiras” ou observações de mau gosto. Por fim, o Senhor Deputado Orlando 
Morando solicitou que ele elencasse as melhores Empresas para o trabalhador. O 
Senhor Almir Munhoz apresentou a seguinte ordem: 1º VIVO, 2º Claro, 3º Tim, 4º Nextel e 
5º OI. O Senhor Deputado Ed Thomas agradeceu a presença do convidado e disse 
que os trabalhadores da telefonia merecem todo o respeito seja por parte do Poder 
Público seja pelas Empresas de telefonia. Disse que neste cenário o consumidor fica 
vulnerável e é necessário que as autoridades deem a atenção devida. O Senhor Ed 
Thomas parabenizou todos os funcionários públicos presentes em razão do dia do 
servidor público. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada 
a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente 
transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Filipe L. Carriço, 
Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de 04 
de novembro de 2015 

 
8.18 - 17ª Reunião - dia 04/11/2015 
 
Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta 
minutos, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, realizou-se a Décima Sétima Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 
constituída pelo Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante 
Requerimento nº 253, de 2015, com a finalidade de “investigar os serviços prestados 
pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e 
televisão por assinatura no Estado de São Paulo”, sob presidência do Deputado 
Orlando Morando. Presentes os Senhores Deputados Luiz Fernando Machado, Orlando 
Morando, Alencar Santana Braga, Ed Thomas, Chico Sardelli, Roberto Morais, Cezinha 
de Madureira, André do Prado e Delegado Olim (membros efetivos), e o Senhor 
Deputado Wellington Moura. Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declarou aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi 
aprovada. O Senhor Presidente da CPI Telecomunicações convidou o Senhor Luiz 
Eduardo Baptista, Presidente da SKY na Brasil, para tomar assento à mesa. Pela ordem, 
o Senhor Deputado Luiz Fernando Machado solicitou a palavra e fez as seguinte 
indagações: 1) A empresa SKY conta com um Plano de atendimento ao cliente?; 2) A 
empresa possui pacote popular de serviço?; 3) A crise nacional afeta a empresa?; 4) A 
empresa cortará investimento no Brasil?; e 5) Qual o número de empregados que a 
empresa possui? O Senhor Luiz Eduardo Baptista respondeu que está previsto para a 
SKY investir na faixa de cento e cinquenta a duzentos milhões de reais este ano. Disse 
que o valor médio dos pacotes oferecidos é de R$ 147,00 e que há pacotes populares 
sim. No momento, a empresa oferece a TV pré-paga que visa baratear ainda mais o 
preço à população. O Senhor Luiz Baptista afirmou que o cenário econômico afeta a 
empresa, porém disse que a empresa está preparada. A SKY está no Brasil há 20 anos 
e é sólida no mercado. Embora com cenário pessimista, disse que a SKY fará 
investimentos. Senhor Luiz Baptista disse que a SKY conta com 2.000 empregados 
atualmente e, se somar o número de empresas terceirizadas, o valor aumenta para 
aproximadamente 50.000 pessoas. Senhor Luiz Baptista respondeu ao mesmo 
Deputado afirmando que a “Globo Sat” tem capital na empresa, na proporção de 7% 
do total. Pela ordem, o Senhor Deputado Chico Sardelli solicitou a palavra e fez as 
seguintes perguntas: 1) como se dá a multa no cancelamento?; 2) Por que razão há 
tanto problema com o sinal da transmissão?; e 3) Quantos funcionários a empresa 
possui em Call Center?. O Senhor Luiz Baptista respondeu dizendo que a empresa é 
flexível a multa dos clientes. O grande problema é devolver o aparelho de transmissão. 
A multa é uma forma de ameaça para que o cliente não fique com o aparelho e a 
SKY possa utilizá-lo novamente. Segundo o Senhor Luiz Baptista, os Tribunais de Justiça 
não caracterizaram a multa como abusiva. Quanto ao sinal, disse que o sistema de 
transmissão é por satélite e isso é uma vantagem. O problema que a empresa tem 
verificado é na qualidade da instalação. A empresa implementará em breve nova 
tecnologia que melhorará o processo de instalação e qualificará o serviço. Disse 

Sardelli solicitou a palavra e questionou se a Empresa Claro possui contrato com o 
Governo do Estado de São Paulo. O Senhor José Félix disse que sim, a saber: Tribunal 
de Justiça, Companhia de Saneamento e Abastecimento – Sabesp, Fundação CASA, 
Ministério Público Estadual, Imprensa Oficial e Secretaria de Planejamento e Gestão. O 
Senhor Deputado arguiu sobre os valores cobrados e perguntou se é igual ao 
consumidor comum. O Senhor Félix, com auxílio de sua assessoria técnica, respondeu 
que não é o mesmo valor, pois cada projeto é diferente e disse que o preço é 
regulado pelo mercado por meio de pregão público. O Senhor Deputado Chico 
Sardelli perguntou sobre o número de funcionários da Empresa. José Félix respondeu 
que no Brasil são ao todo 43.211 funcionários próprios. Em São Paulo, são 18.468. Se 
levarmos em consideração os colaboradores da Claro (empregados terceirizados), 
este número se eleva, em nível nacional, para aproximadamente meio milhão de 
trabalhadores. O Senhor Deputado Roberto Morais solicitou a palavra e questionou o 
motivo de ser tão ruim o serviço de telefonia no Brasil. O Senhor José Felix respondeu 
dizendo que a dimensão continental do país dificulta muito a cobertura do sinal de 
telefonia em todo território nacional. Disse que o conceito de ruim é relativo e que em 
Piracicaba o sinal da Empresa é muito bom. O Senhor Deputado Roberto Morais 
contra-argumentou e disse que o sinal é ruim sim e que os dados oficiais do Procon-SP 
e Instituto de Defesa do Consumidor apontam a insatisfação do usuário com relação 
ao serviço prestado, pois sempre as Empresas de telefonia lideram a classificação de 
“insatisfação dos usuários”. O Senhor José Félix respondeu que o maior número de 
queixas se deve ao celular. Disse que este instrumento de comunicação é novo e sua 
tecnologia está em constante desenvolvimento e precisa ser muito melhorada. Disse 
também que a frequência de sinal para operação permitida no Brasil dificulta a 
cobertura do serviço de telefonia móvel. Ademais, soma-se a isso a imensa 
quantidade de legislações municipais restringindo ou redefinindo a permissão para 
instalação de antenas de transmissão de sinal das companhias telefônicas. O Senhor 
Deputado Roberto Morais arguiu sobre a possibilidade de gerar câncer nos moradores 
que residem próximo às torres de transmissão das companhias de telecomunicações. 
José Félix respondeu que é insignificante o mal que a antena faz à saúde. Estudos 
recentes da Organização Mundial da Saúde comprovam que as torres não produzem 
danos aos moradores próximos às torres. O Senhor Deputado Roberto Morais 
questionou o fato de o Presidente da Assembleia, Senhor Deputado Fernando Capez, 
ter tido seis contas “fantasmas” criadas em seu nome e quais providências a Empresa 
Claro realizou depois deste ocorrido. O Senhor José Félix disse que tratou deste assunto 
pessoalmente e que verificou que o problema ocorre no cadastro. O Problema se dá 
em razão da facilidade em se obter os dados das pessoas públicas, esse tipo de crime 
é nominado como “fraude de subscrição”. A empresa CLARO adotou o procedimento 
de monitorar o CPF das pessoas que foram vítimas de subscrição. O Senhor José Félix 
disse que a empresa entra em contato com o cliente e explica a situação ocorrida, 
além de ressarcir o prejuízo material. Por conta desta atitude, o número de clientes 
que foram fraudados e que cancelam o plano com a CLARO é baixo. Uma medida 
que a empresa adota é tentar enriquecer o cadastro da pessoa, isto é, cruzar dados 
de CPF, RG, nome de parentes, etc. e assim tentar coibir o crime. José Félix alertou que 
se a empresa for muito rigorosa e agir com grande complexidade, haverá dificuldade 
para outros usuários e muitos serão penalizados. O Senhor Deputado Cezinha de 
Madureira solicitou a palavra e disse que há projeto dele na Casa ajudando a coibir 
crimes com planos de telefonia. Questionou também se na venda em grande 
quantidade de “chips” pré-pago a Empresa fica com o cadastro do comprador. O 
Senhor José Félix, que foi auxiliado por sua equipe, disse que em alguns níveis da 
comercialização eles cadastram os compradores, porém para o consumidor final não 
há condição.  O Senhor Deputado Orlando Morando, presidente da CPI, agradeceu a 
presença do Senhor José Félix e de seu advogado e questionou sobre a realidade 
atual da Empresa CLARO no Brasil. O Senhor José Félix respondeu que há muito 
imposto no Brasil e isso dificulta a operação da telefonia e também a dificuldade em 
obter novas tecnologias, visto que os valores são comercializados em dólar. Soma-se a 
isso o alto encargo trabalhista da legislação brasileira. O Senhor José Félix disse que a 

empresa está investindo R$ 8 bilhões de reais no Brasil; porém, mesmo em vista de um 
cenário de expansão de investimentos, a empresa teve prejuízo de R$ 3 bilhões de 
reais este ano. O Senhor Deputado Orlando Morando disse que na legislatura passada 
o então Deputado Luciano Batista foi vítima de cobrança indevida e, ao levar o caso 
à Justiça, ganhou R$ 8.000,00 de indenização. Em face disso, o Senhor Deputado 
Orlando Morando questionou se é habitual a empresa fazer cobrança indevida e 
deixar o consumidor recorrer. O Senhor José Félix disse que está aprimorando o serviço 
de ouvidoria para toda Empresa e quer que questões semelhantes não se repitam. 
Alem disso, é orientação da Empresa que o problema seja resolvido imediatamente. 
Caso o cliente queira cancelar a conta, isso que ser feito imediatamente. O Senhor 
Deputado Orlando Morando questionou o fato de a Empresa não pagar as multas 
que são aplicadas pelo Procon-SP. O Senhor José Félix disse que tem o direito 
garantido de recorrer e obedece as determinações da Justiça. O Senhor Deputado 
Orlando Morando perguntou se o Presidente da Claro aceitaria fazer um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) para dar transparência aos clientes que a Empresa se 
compromete em melhorar. O Senhor José Félix disse que a Empresa irá contribuir em 
tudo que for decidido e estiver no relatório final da CPI Telecomunicações. O Senhor 
Deputado Orlando Morando precisou interromper a reunião em razão de os 
participantes da reunião subsequente adentrarem o Auditório fazendo barulho com 
instrumentos musicais e cantorias. Assim sendo, o Senhor Presidente deu por encerrada 
a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente 
transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Filipe L. Carriço, 
Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de 28 
de outubro de 2015. 

 
 
8.17 - 16ª Reunião  - dia 28/10/2015 
 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta 
minutos, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, realizou-se a Décima Sexta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 
constituída pelo Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante 
Requerimento nº 253, de 2015, com a finalidade de “investigar os serviços prestados 
pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e 
televisão por assinatura no Estado de São Paulo”, sob presidência do Deputado 
Orlando Morando. Presentes os Senhores Deputados Orlando Morando, Alencar 
Santana Braga, Ed Thomas, Chico Sardelli e Roberto Morais (membros efetivos) e o 
Senhor Deputado Antonio Salim Curiati (membro substituto). Ausentes os Senhores 
Deputados Luiz Fernando Machado, Rogério Nogueira, André do Prado e Delegado 
Olim. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. 
Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. Para Deliberação: O 
Senhor Deputado Orlando Morando transferiu a presidência da reunião ao Vice-
presidente Chico Sardelli. Item 01 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado 
Orlando Morando que solicita que esta Comissão requeira à Empresa VIVO cópia da 
gravação que realizou o descredenciamento da conta telefônica do celular pessoal 
do Presidente desta CPI, fato ocorrido às 11:58h do dia 23 de outubro de 2015. Em 
discussão, o Senhor Deputado Orlando Morando solicitou a palavra e disse que no dia 
23 de outubro do ano corrente ocorreu fato grave com sua operadora de telefonia 
celular. Disse que sua linha de telefone foi cancelada sem sua autorização e por isso 
ficou incomunicável. Disse que não sabe se foi acidental ou proposital, visto que ele é 
o Presidente da CPI. O ocorrido, segundo o Deputado, trouxe imenso transtorno à sua 
vida pessoal. Salientou também que é extremamente frágil o controle e acesso às 
contas telefônicas, pois que a qualquer momento, sem a anuência do titular, a conta 
pode ser interrompida. O Senhor Deputado Orlando Morando disse que fora 
procurado pelos advogados da empresa para explicar o ocorrido e agradeceu o 
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clientes, ao contrário perdeu 1 milhão de clientes. O Senhor Deputado Orlando 
Morando perguntou se a Nextel assumiria compromisso público de melhoria? O Senhor 
Francisco Valim respondeu que sim. Novamente o Senhor Deputado perguntou se a 
Empresa assumiria compromisso de assinar termo de ajustamento de conduta. O 
Senhor Francisco Valim respondeu que está disposto a melhorar o serviço sim. O 
Senhor Deputado Orlando Morando perguntou sobre a atual crise econômica e como 
afeta a Empresa. O Senhor Francisco Valim respondeu que a crise afeta a Empresa, 
pois os recursos tecnológicos são comercializados em dólar e que há alta e complexa 
carga tributária. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada 
a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente 
transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Filipe L. Carriço, 
Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de 18 
de novembro de 2015. 

 
8.20 - 19ª Reunião  - dia 18/11/2015 
 
Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às catorze horas e  trinta 
minutos, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, realizou-se a  Décima Nona Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 
constituída pelo Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante 
Requerimento nº 253, de 2015, com a finalidade de “investigar os serviços prestados 
pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e 
televisão por assinatura no Estado de São Paulo”, sob presidência do Deputado 
Orlando Morando. Presentes os Senhores Deputados Luiz Fernando Machado, Orlando 
Morando, Cezinha de Madureira, Chico Sardelli, Roberto Morais e André do Prado 
(membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Alencar Santana Braga, Ed 
Thomas e Delegado Olim. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou 
aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. O 
Senhor Deputado Orlando Morando transferiu a Presidência da reunião para o Vice-
Presidente Deputado Chico Sardelli.  Para Deliberação: 01 - Requerimento de autoria 
do Senhor Deputado Orlando Morando que solicita que esta Comissão aprove 
requerimento à Presidência desta Casa solicitando que o Núcleo de Avaliação 
Estratégica (NAE) atue no sentido de averiguar presencialmente nos postos comerciais 
de contratação de serviços de telefonia e TV por assinatura na Região Metropolitana 
de São Paulo, se os clientes podem também fazer o cancelamento dos referidos 
serviços no mesmo local. Em discussão, não houve oradores para discussão. Em 
votação, aprovado. Retornada a Presidência da reunião ao Senhor Deputado 
Orlando Morando, ele convidou o Senhor Bayard Gontijo para que tomasse assento à 
mesa. Pela ordem, o Senhor Deputado Chico Sardelli solicitou a palavra e perguntou 
ao depoente qual é a cobertura da Empresa OI em São Paulo. O Senhor Bayard 
Gontijo respondeu que abrange quase todo Estado de São Paulo. O Senhor Deputado 
Chico Sardelli questionou a quantidade de funcionários em São Paulo. O Senhor 
Bayard Gontijo respondeu que somando funcionários próprios e terceirizados a 
Empresa conta com 4.300 trabalhadores. Questionado se a Empresa está em 
condições de ter novos funcionários, o Senhor Bayard Gontijo respondeu que sim. O 
Senhor Deputado Chico Sardelli perguntou se a Empresa já foi autuada pela Anatel. O 
Senhor Bayard Gontijo respondeu que sim e disse que transformou a multa em 
investimento e benefício social. O Senhor Deputado Chico Sardelli perguntou sobre os 
valores para melhoria no serviço. O Senhor Bayard Gontijo respondeu que investirá 
aproximadamente 5 bilhões de reais. O Senhor Deputado Chico Sardelli pergunto se a 
empresa possui serviços sociais. O Senhor Bayard Gontijo respondeu que a Empresa 
possui instituto de responsabilidade social que é o “OI cultura” e possui duas escolas 
modelo. Respondeu o Senhor Bayard Gontijo que todo investimento social da Empresa 
gira em torno de 25 milhões de reais. Pela ordem, o Senhor Deputado Cezinha de 
Madureira questionou o Senhor Bayard Gontijo sobre a venda de “chips” sem 
cadastramento. O Senhor Bayard Gontijo disse que não concorda com a forma que 

ocorre no Brasil. Disse que a Empresa cumpre as determinações da Anatel e orienta 
todos os setores de “pós” e “pré” para o cumprimento das regras. Perguntado se a 
Empresa limita a compra de “chip” por CPF, o Senhor Bayard Gontijo respondeu que a 
Empresa não limita. Sobre o número de clientes em São Paulo, respondeu que a 
Empresa possui 8 milhões. Pela ordem, o Senhor Deputado Roberto Morais questionou 
sobre os problemas relatados. O Senhor Bayard Gontijo respondeu que os problemas 
impactam financeiramente a Empresa e preocupa sim. Disse que a Empresa instituiu 
fórum interno para melhorar o serviço. Perguntou o Senhor Deputado o porquê de a OI 
ser a que atende pior à Polícia Civil de São Paulo. O Senhor Bayard Gontijo respondeu 
que apenas obedece as determinações judiciais. O Senhor Deputado Roberto Morais 
perguntou como que o depoente avalia a telefonia no Brasil. O Senhor Bayard Gontijo 
respondeu que é um serviço cada vez mais complexo e está evoluindo. Pela ordem, o 
Senhor Deputado Fernando Machado arguiu sobre a redução do IPI e como isso afeta 
a banda larga. O Senhor Bayard Gontijo disse que não opera em banda larga. Disse 
também que a Empresa recebe multas altas no Brasil e a realização de TAC nem 
sempre tem o melhor efeito. Disse também que a OI é uma grande concessionária e 
possui em caixa aproximadamente 15 bilhões de reais e seu capital é pulverizado em 
vários investimentos. Pela Ordem, O Senhor Deputado Orlando Morando iniciou seu 
questionamento perguntando quanto tempo ele preside a empresa. O Senhor Bayard 
Gontijo respondeu que preside há um ano. Perguntou qual foi o lucro da empresa. 
Respondeu o Senhor Bayard Gontijo que foi de 8 milhões de reais. Perguntou o 
Deputado sobre o crescimento de 2010 a 2015. O Senhor Bayard Gontijo respondeu 
que foi de 10%. Sobre o alto número de reclamações, disse que a expectativa é de 
diminuir as reclamações e aproximar a empresa dos usuários. Disse que o setor é 
complexo, os investimentos são realizados em dólar e o custo de investir no Brasil é 
alto. Perguntou o Senhor Deputado sobre os acordos de 1º instância. O Senhor Bayard 
Gontijo respondeu que é de aproximadamente 40%. Perguntado sobre as dificuldades 
do setor, respondeu que a Empresa enfrenta grande dificuldade com o zoneamento 
urbano para instalar antenas. O Senhor Bayard Gontijo disse que tem conversado com 
o Sindicato do setor a fim de construir uma proposta conjunta para melhorar o serviço 
do setor de telefonia e disse que a empresa está comprometida com os clientes. O 
Senhor Deputado Orlando Morando perguntou se a empresa aceitaria assinar TAC. O 
Senhor Bayard Gontijo respondeu que discutirá com os setores da empresa e fará 
grupo de trabalho para analisar a proposta. Pela ordem, O Senhor Deputado Cezinha 
de Madureira perguntou quantas pessoas fizeram boletim de ocorrência em razão de 
abertura de conta telefônica com CPF. O Senhor Bayard Gontijo se comprometeu em 
fornecer a resposta por ofício. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu 
por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a 
correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, 
Filipe L. Carriço, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em 
reunião de 24 de novembro de 2015. 

 
 

9. DOS PRINCIPAIS PONTOS IDENTIFICADOS NAS OITIVAS EFETUADAS 
 
9.1  DA PRECARIEDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFERECIDOS PELAS EMPRESAS DE 
TELEFONIA MÓVEL ATUANTES DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
Com base nos Artigos 10 a 19 do Regulamento do SMP, aprovado pela Resolução nº 
477, de 7 de agosto de 2007,  além das outras obrigações decorrentes da 
regulamentação editada pela ANATEL e aplicáveis a serviços de telecomunicações , 
constituem deveres da operadora: 

 
 prestar serviço adequado na forma prevista na regulamentação; 

 
 somente ativar celulares com certificação expedida ou aceita pela ANATEL; 

também que a empresa conta com 12.000 funcionários divididos em 5 centros de Call 
Center no país. Pela ordem, o Senhor Deputado Roberto Morais inquiriu afirmando que 
a SKY é a líder em reclamação e perguntou se a cobrança indevida é tributada. 
Perguntou também sobre o baixo percentual do valor de multas que a empresa paga 
e sobre a instabilidade no sistema. O Senhor Luiz Baptista respondeu que há muita 
inadimplência por parte dos clientes e isso compromete o serviço, pois causa 
problema. Respondeu que na legislação americana não é possível fechar a receita 
sem efetuar o serviço. Quando há cobrança indevida, automaticamente o sistema 
gera crédito na próxima fatura. Disse que a empresa cumpre com todas as obrigações 
legais e, que, quando a empresa acha que não deve pagar a multa, recorre sempre 
a todas as instâncias possíveis. Por isso que a empresa pagou um valor bem menor em 
relação à multa que fora aplicada. Quanto a instabilidade do sistema, o problema é 
que muitos clientes retiram o fio do aparelho da tomada, com isso o sistema entende 
que aquele aparelho está fora de operação, em razão disso ocorre fortes 
instabilidades na transmissão da imagem. O Senhor Deputado Alencar Santana 
perguntou a razão de sempre aumentar o número de reclamações da empresa e 
perguntou sobre as condições de trabalho dos empregados e colaboradores. O 
Senhor Luiz Baptista respondeu que a SKY é a segunda empresa do Brasil em número 
de assinantes e o crescimento traz desafios. A SKY monitora as gravações para sempre 
aperfeiçoar o serviço. Disse que o número de rotatividade está em torno de 40% dos 
funcionários terceirizados. O Senhor Luiz Baptista respondeu que o período médio que 
os cliente ficam com a empresa é de 3 anos. O Senhor Deputado Alencar Santana 
questionou se o convidado acha justo que o mesmo serviço tenha preços 
diferenciados para clientes diferentes. O Senhor Luiz Baptista disse que a SKY não atua 
desta maneira e acha tal procedimento errado. O Senhor Deputado André do Prado 
perguntou se a empresa faz acordo extrajudicial. O Senhor Luiz Baptista disse que sim. 
O Senhor Deputado Orlando Morando perguntou o número de clientes da empresa. O 
Senhor Luiz Baptista disse que é de 1.500.000 clientes. O Senhor Orlando Morando 
perguntou de concreto o que poderia fazer para melhorar o serviço. O Senhor Luiz 
Baptista disse que há variáveis que não se controla e por isso é difícil trazer afirmações 
concretas, mas que a empresa esta em permanente evolução. O Senhor Presidente 
da CPI Telecomunicações agradeceu a presença, porém se mostrou indignado pois 
que não houve decisão concreta de melhora por parte do convocado. O Deputado 
Roberto Morais questionou sobre denúncia de assédio moral e sexual. O Senhor Luiz 
Baptista respondeu que é possível que haja, visto que são muitos funcionários, porém 
ele nunca foi comunicado sobre isso. O Senhor Deputado Orlando Morando 
perguntou sobre o lucro líquido da empresa. Os trabalhos foram interrompidos para 
que a equipe da SKY apresentasse a cifra. Reaberto os trabalhos, o Senhor Luiz 
Baptista apresentou os números e pediu sigilo. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e 
a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, 
Filipe L. Carriço, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em 
reunião de 11 de novembro de 2015. 

 

8.19 - 18ª Reunião - dia 11/11/2015 
 

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta 
minutos, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, realizou-se a Décima Oitava Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 
constituída pelo Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante 
Requerimento nº 253, de 2015, com a finalidade de “investigar os serviços prestados 
pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e 
televisão por assinatura no Estado de São Paulo”, sob presidência do Deputado 
Orlando Morando. Presentes os Senhores Deputados Luiz Fernando Machado, Orlando 
Morando, Cezinha de Madureira, Ed Thomas, Chico Sardelli, Roberto Morais e 

Delegado Olim (membros efetivos). Ausente justificado o Senhor Deputado André do 
Prado. Ausente o Senhor Deputado Alencar Santana Braga. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da leitura, a 
ata da reunião anterior foi aprovada. O Senhor Deputado Orlando Morando disse que 
a presente reunião fora convocada com a finalidade de proceder à oitiva do Senhor 
FRANCISCO VALIM, Presidente da NEXTEL no Brasil, que prestará esclarecimentos sobre 
a atuação de sua empresa no Estado de São Paulo, em virtude do grande número de 
reclamações de usuários. Ato contínuo, o Senhor Francisco Valim tomou assento à 
Mesa e agradeceu a possibilidade de apresentar a Empresa aos Senhores Deputados 
e encontrar meios de melhorar o serviço. O Senhor Francisco Valim, em suas 
considerações, disse que a Empresa Nextel é a melhor Empresa de telefonia em 
termos de qualidade dos serviços. Disse que é a Operadora que menos desconecta e 
a que possui menor reclamação nos órgãos oficiais. O Senhor Francisco Valim disse 
que a Empresa implementou recentemente a ouvidoria e também criou canal direto 
com a Agência Nacional de Telecomunicações com o objetivo de facilitar a 
resolução de problemas. Disse que a Nextel é a menor Operadora, em termos de 
faturamento bruto, porém é a melhor em serviços e a menor em reclamação do 
usuário. O Senhor Presidente da Nextel Francisco Valim divulgou aos Deputados da CPI 
relatório dos serviços e tarifa dos serviços da Empresa. Pela ordem, o Senhor Presidente 
da CPI, Deputado Orlando Morando solicitou a retirada do material. Houve discussão 
entre Parlamentares. Pela ordem, o Senhor Deputado Chico Sardelli fez as seguintes 
indagações: 1) Seria política da empresa se concentrar em grandes centros urbanos?; 
2) Há contrato da Nextel com o Governo do Estado de São Paulo?; e 3) Qual serviço 
social a Empresa possui?. O Senhor Francisco Valim respondeu que o foco da Empresa 
são os grandes eixos urbanos, em especial Rio de Janeiro e São Paulo. Disse que o 
custo de investimento é altíssimo e que a complexidade tecnológica do celular 
moderno exige que a Empresa se qualifique sempre. O Senhor Francisco se 
comprometeu em enviar os contratos com o Governo do Estado. Respondeu também 
que a Empresa possuía diversas ações sociais, porém, com a atual crise financeira, 
realizou cortes nessa área. Pela ordem, o Senhor Deputado Orlando Morando leu 
carta virtual do Senhor José Eduardo Vaz de Carvalho que relatou problema com a 
Empresa. O Senhor Francisco Valim lamentou o ocorrido com seu cliente e buscará 
melhorar o serviço. Pela ordem, o Senhor Deputado Delegado Olim parabenizou a 
Nextel pelo bom serviço e auxílio que presta à Polícia Civil. Segundo consulta que fez 
aos seus amigos Delegados, o Senhor Deputado afirmou que a Nextel é a melhor 
Empresa para Polícia quando há necessidade de elucidação de crimes. Pela ordem, o 
Senhor Deputado Luis Fernando Machado solicitou a palavra e fez as seguintes 
arguições: 1) o grupo Nextel está em recuperação judicial nos Estados Unidos da 
América?; 2) qual o valor do investimento?; e 3) qual origem do faturamento? O 
Senhor Presidente Francisco Valim respondeu que a recuperação judicial foi 
encerrada em junho de 2015 e que voltou a ser Empresa de capital aberto. 
Respondeu que o investimento previsto será de mais de cinco bilhões para os próximos 
anos e que a origem do faturamento da Empresa é em 100% no mercado brasileiro. 
Pela ordem, o Senhor Deputado Ed Thomas disse que para o consumidor o que 
importa é qalidade e preço baixo e perguntou se a Nextel pretende expandir para o 
interior do Estado. O Senhor Francisco Valim respondeu que não há condição de a 
Empresa expandir para o interior no momento. O Senhor Deputado Ed Thomas 
colocou seu mandato à disposição para auxiliar na desburocratização, na 
qualificação e expansão do serviço de telefonia em São Paulo. Pela ordem, o Senhor 
Deputado Roberto Morais realizou as seguintes indagações: 1) quantos postos físicos a 
Empresa disponibiliza para que o cidadão cancele a conta telefônica?; o que o 
Senhor acha da Agência Nacional de Telecomunicações?; e 3) como é o serviço no 
Brasil?  O Senhor Francisco Valim respondeu que a Empresa dispõe de 400 postos em 
São Paulo para cancelamento de linha telefônica. Quanto a Anatel, disse que há 
muita fiscalização pela Agência e disse que o serviço de telefonia no Brasil é bom. 
Pela ordem, o Senhor Deputado Orlando Morando perguntou se subiu a quantidade 
de clientes. O Senhor Francisco Valim respondeu que não aumentou o número de 
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No caso de telefonia móvel celular, deverá ser disponibilizado, ao longo dos trechos 
rodoviários, sinal suficiente para atendimento de emergência. 

 

9.3  DA QUESTÃO DA VENDA INSDISCRIMINADA DE CHIPS PRÉ-PAGOS 
 
É sabido que em qualquer banca de revistas, postos de gasolina ou lanchonete são 
vendidos chips pré-pagos e que esta prática tem facilitado o crime organizado, na 
medida em que não é necessária apresentação de documentação probante 
presencial.  

Autoridades policiais ficam à mercê da vontade das operadoras e muitas vezes 
deixam de solucionar uma investigação por conta desta omissão dolosa. 

As operadoras ferem as Leis Estaduais nº 11.058/2002, que dispõe sobre o 
cadastramento de usuários de telefones celulares pré-pagos; Lei 11.059/2002 que 
dispõe sobre a exigência de documento legal e de consulta à listagem das 
comunicações de furto ou roubo para habilitação de telefonia celular em todo o 
Estado de São Paulo; e, a Lei 15.292/2014 que define diretrizes para a Política Estadual 
de Busca de Pessoas Desaparecidas, cria o Banco de Dados de Pessoas 
Desaparecidas e dá outras providências. 

No decurso desta CPI foi contatada a demora ou mesmo a falta de atendimento às 
delegacias de polícia, assim vejamos na passagem da ata da 6ª reunião desta CPI: 

“O Senhor Delegado Olim apresentou a dificuldade que as Polícias enfrentam para 
obter grampos mesmo com autorização judicial. Disse que traria à CPI 
Telecomunicações Delegados experientes que poderão apresentar suas dificuldades. 
Às vezes, em caso de sequestro, por exemplo, a autorização judicial é rápida, porém a 
execução pelas empresas é muito demorada e isso compromete todo trabalho da 
equipe policial.” 

Esta CPI desenvolveu um relatório parcial, com respaldo na reunião que convidou 
diversos Delegados do Estado, para que fosse sugerida ao Ministério Público ação 
com intuito de suspensão da venda de chips pré-pagos, até ser dirimida a questão do 
cadastro e das devidas informações à autoridade policial. 

 

9.4 DA POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL, POR MEIO DE “DUMPING”, 
SUPOSTAMENTE PROMOVIDO OU COM A CONIVÊNCIA DAS OPERADORAS 

Tendo em vista que os chips das operadoras, conforme já observado nos relatórios 
obtidos pela CPI, podem ser encontrados até mesmo com vendedores ambulantes, 
sem qualquer espécie de cadastro ou controle, e que, ademais, são vendidos por 
preços muito inferiores ao mercado, podemos deduzir que se trata de possível 
hipótese de criminosos/receptadores comercializando objeto de furto/roubo, ou, outra 
alternativa possível, a ação reptícia das próprias operadoras repassando os seus chips 
em mercados populares sem o devido recolhimento dos impostos devidos, tendo 
como objetivo maior ganhar mercado com prática de “dumping”. 
 
Constatada a prática, esta Comissão Parlamentar de Inquérito solicita à Polícia Civil 
do Estado de são Paulo e ao Ministério Público, a instauração de inquérito policial, 

com vistas à verificação da eventual responsabilidade dos dirigentes das empresas de 
telefonia que atuam no Estado, com vista a coibir uma possível prática dos crimes de 
sonegação fiscal, devendo os autos serem remetidos, se for o caso, ao Ministério 
Público Federal, para, naquele âmbito, adotar as providências que entender cabíveis. 
 
 
 
9.5 DOS CALL CENTERS 
 
9.5.1 DO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL X FUNCIONÁRIOS 

 
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado de São 
Paulo (Sintetel), Almir Munhoz, disse durante depoimento à esta CPI que funcionários 
de telemarketing sofrem assédio moral e sexual praticado pelos chefes que ocupam 
cargos acima dos supervisores. “São eles que fazem pressão para que os funcionários 
cumpram as metas, sob risco de perder o bônus, trata-se de uma exigência abusiva 
que configura assédio moral", explicou o sindicalista, ressaltando que a situação é 
agravada por outros constrangimentos corriqueiros, como o controle do número de 
vezes que o funcionário vai ao banheiro e do tempo que fica ausente. 
  
O representante do sindicato disse que as denúncias, quando recebidas, são 
encaminhadas ao Ministério Público e que acredita que o assédio sexual seria, em 
parte, facilitado pelo fato de esses trabalhadores serem, em sua maioria, jovens em 
seu primeiro emprego. 
   
Ocorre que a maioria das empresas de telecomunicações usa mão de obra 
terceirizada nos call centers, e esses trabalhadores se veem privados dos benefícios 
previstos nos acordos das convenções coletivas firmadas entre empresas e sindicatos. 
"Só na Vivo, 80% dos trabalhadores são terceirizados. A Tim é a operadora que tem o 
maior número de funcionários contratados diretamente".  
  
O setor de telecomunicações emprega atualmente 200 mil trabalhadores só no Estado 
de São Paulo, cuja média salarial é de R$ 2,5 mil. Mas, segundo observou o Sr. Almir 
Munhoz, a fusão das empresas de telecomunicações leva à redução salarial. "Vivo e 
GVT são uma empresa só. Claro, Embratel e Net se juntaram para formar a América 
Móvel", ainda, o depoente questionou também o fato de a ANATEL não fiscalizar de 
maneira efetiva essas empresas, apesar de elas operarem serviços de concessão 
pública. "A ANATEL não é técnica; é política". 
 
 
 
9.5.2 DO PÉSSIMO ATENDIMENTO DOS OPERADORES 
 
Os Sindicalistas presentes na 16ª reunião desta CPI, além de denunciarem a falta de 
materiais isolantes e de procedimentos específicos para evitar a corrente elétrica - 
informando que os técnicos sofrem risco de vida ao trabalhar, já que trabalham com a 
rede elétrica ligada – disse que (técnicos de call center) sofrem com assédio moral e 
sexual e que só a TIM tem o próprio (call center) e que 80% são terceirizados. Também 
apontou que antigamente o atendimento feito pela Telesp ocorria de maneira quase 
familiar e que hoje ocorre de modo frio e impessoal, junto as operadoras, ressaltando 
que as empresas de telemarketing treinam somente 1 mês para ir para sua mesa de 
atendimento.  

Ao questionar sobre o motivo da falta de qualificação no setor, o Deputado Roberto 
Morais  obteve como resposta do representante dos funcionários do setor de que, 
diferente da época das estatais, quando tinham planos de carreira, hoje não visam a 
qualificação do profissional. E que, não obstante os fundos bilionários que existem, as 

 garantir que seu usuário possa enviar e/ou receber mensagens para/de qualquer 
outra prestadora de SMP; 

 
 garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a 
serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiência auditiva e de fala, que 
funcionem ininterruptamente, durante 24 horas por dia e sete dias por semana, e 
atendam a todo território nacional, funcionando de forma integrada com todas as 
prestadoras de serviços móveis e fixos; 

 
 disponibilizar os endereços de todos os seus Setores de Atendimento e Setores de 
Relacionamento pelo Centro de Atendimento e pela página da prestadora na 
internet; 

 
 manter à disposição os dados das ligações efetuadas e recebidas, data, horário de 
duração e valor da chamada, bem como os dados cadastrais do assinante, por um 
prazo mínimo de cinco anos, em conformidade com o que prescreve o art. 11 da Lei 
nº 8.218/1991 c/c o art. 19 da Resolução nº 247, de 14 de dezembro de 2000; 

 
 receber reclamações, solicitações de serviços e pedidos de informação dos usuários e 
respondê-los ou solucioná-los nos prazos fixados pela ANATEL, zelando para que todas 
as reclamações, solicitações de serviços, pedidos de rescisão e pedidos de 
informação sejam processados; 

 
 receber um número de protocolo numérico sequencial a ser obrigatoriamente 
informado ao usuário. O número de protocolo deve ser informado imediatamente 
após o atendimento, independentemente de pedido do usuário; 

 
 manter gravação das chamadas dos usuários ao Centro de Atendimento pelo prazo 
mínimo de seis meses; 

 
 assegurar acesso gratuito de todos os seus usuários aos Serviços Públicos de 
Emergência. 
 
Não obstante toda legislação pertinente ao tema, as operadoras seguem rito 
administrativo próprio, sempre em busca do bem maior: o lucro. Restou nítido, ao se 
ouvir os convidados, que os direitos dos consumidores são desrespeitados e que toda 
sociedade sofre, ficando vulnerável aos desmandos das concessionárias e pagando 
por um serviço sofrível, senão vejamos, ao retomar algumas passagens das Atas das 
reuniões desta CPI: 
 
 “O Senhor Deputado Orlando Morando, digno presidente desta CPI questionou à 
Senhora Cristiana qual seria a avaliação dela em relação às Empresas de Telefonia no 
Brasil. A Senhora Cristiana (representante do Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor) disse que o serviço é péssimo. Péssimo em relação à cobertura, ao alto 
preço e à baixa informação e transparência do serviço que se contrata.” 
 
“O Senhor Deputado Luiz Fernando Machado solicitou a palavra e perguntou aos 
representantes do PROCON-SP se os casos que são levados para eles poderiam ser 
resolvidos antes. A Senhora Marta respondeu e disse que muitos problemas são básicos 
e que poderiam ser solucionados facilmente.” 
 
“O Senhor Deputado Ed Thomas disse que o valor das tarifas nos Estados Unidos da 
América é menor, proporcional mente à renda do trabalhador, e a qualidade do 
serviço é melhor. Em razão de as empresas possuírem tecnologia internacional não se 
justifica termos tarifas tão caras e serviços tão desqualificados.” 

“Atualmente, Fátima disse que há movimento de concentração dos produtos por uma 
única empresa e que o consumidor enfrenta grande dificuldade com o pacote de 
serviços que elas oferecem (TV por assinatura, telefone fixo, telefone móvel e 
internet).” 
 
As empresas de telefonia vendem mais do podem administrar. Contas caríssimas e 
indevidas são cobradas. As pessoas não conseguem cancelar um plano ou pagam 
por um serviço que efetivamente não existe, ou seja, compram “gato por lebre”. 
 
Os desmandos, em face do atendimento aos consumidores, fazem com que pessoas 
sobrecarreguem o poder judiciário, com diversas ações que poderiam ser sanadas 
administrativamente. 
 
As empresas parecem preferir não refletir nas cobranças abusivas imputadas aos 
consumidores, já que call centers alegam toda sorte de subterfúgios para não alterar 
contratos, remediar, sanar problemas ou efetuar cancelamento da linha. É vítima 
deste padrão massacrante de consumo está toda sociedade. 
 
 
 
9.2  DA PROBLEMÁTICA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS 
 
O Senhor Deputado Roberto Morais, digno Relator desta CPI levantou a questão da 
falta de cobertura nas Rodovias estaduais, bem como em diversos locais do Estado, 
sendo um deles a Assembleia Legislativa. 
 
O Senhor Amos Genish respondeu desconhecer as técnicas de instalações das 
antenas e seu possível dano à saúde pública. 
 
Não informou indicadores para designação de local de instalação de antenas, 
demonstrando que fica a critério da própria operadora, em detrimento da real 
necessidade da população. 
 
Ficou nítido, no transcorrer desta CPI que o interesse maior é o lucro. Que pouco 
importa para as empresas de telefonia a quantidade de usuários e se estes terão 
cobertura referente ao seu pacote contratado. 
 
A alegação de que o Estado de São Paulo possui leis restritivas esbarra, frente aos 
esforços das operadoras em buscar, por meio de uma ADIN, a inconstitucionalidade 
da Lei Estadual nº 10.995/2001, que dispõe sobre a instalação de antenas transmissoras 
de telefonia celular, no Estado de São Paulo.  

Ademais, não caso a operadora não envide esforços necessários a implantação de 
antenas em determinado local, deve ao menos cumprir a Lei 13.836/2009, que Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de instalação e manutenção de acesso a telefone fixo e/ou 
móvel nas rodovias do Estado e dá outras providências. Ficando obrigadas as 
operadoras de telefonia fixa e móvel celular, na área de suas respectivas concessões, 
a instalar acesso telefônico de emergência, para atendimentos de saúde e para 
comunicação de ocorrências policiais, nas rodovias em operação no Estado, 
estaduais e federais, em toda sua extensão. 

No caso de telefonia fixa, o atendimento se dará através de equipamento telefônico 
às margens da rodovia, conforme sua condição técnica. 
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Sua inércia estimula o desrespeito por parte das operadoras, diante de métodos de 
fiscalização absolutamente ineficientes, o que finda por promover a blindagem dessas 
empresas frente à sociedade, que acaba padecendo com o mau serviço prestado. 
 
As inúmeras reclamações refletem o que a CPI tem demonstrado quanto à falta de 
fiscalização da ANATEL sobre as operadoras de telefonia móvel em São Paulo, 
consequentemente tem ocasionado uma grande demanda de reclamações para os 
PROCONs solucionarem, conforme dados em anexo e depoimentos constantes nas 
Atas das reuniões desta CPI: 
 
“Os representantes do PROCON-SP disseram que há deficiência na Agência Nacional 
de Telecomunicações (ANATEL) no que se refere à fiscalização e autuação.” 
 
Segundo dados do PROCON, somente neste ano de 2015, o Grupo 
CLARO/NET/EMBRATEL manteve a liderança no ranking das reclamações, com 42.546 
reclamações, seguida pela VIVO/TELEFÔNICA que teve 38.116, a SKY BRASIL SERVIÇOS 
LTDA é a terceira colocada com 15.784 registros, a TIM CELULAR S/A – TIM ocupa o 5º 
lugar na escala com 13.484 reclamações, O GRUPO OI vem em 10º lugar, seguida pela 
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA – NEXTEL. 
 
Como já foi relatado pela CPI, o elevado número de reclamações é verificado, 
também, pelo Judiciário Paulista, sendo que as ações nos Juizados Especiais Cíveis e 
nas Varas da Fazenda Pública relacionados com processos contra operadoras são 
elevados, com base em relatórios estatísticos do Sistema de Automação do TJ/SP, 
sobre o total de processos distribuídos a respeito da telefonia móvel. 
 
O Acesso à internet via celular no Brasil triplicou nos últimos três anos, segundo dados 
da pesquisa TIC Domicílios, a quantidade de pessoas com 10 anos ou mais que 
acessaram a internet via celular triplicou nos últimos três anos, indo de 15% em 2011 
para 47% em 2014, representando 81,5 milhões de usuários. 
  
O estudo mostra ainda que a 76% das pessoas escolhem o telefone móvel quando 
pensam em navegar na internet. Em seguida vem o desktop (54%), notebook (46%) e 
tablet (22%). Sendo assim, pode-se considerar que o acesso à internet é um serviço 
essencial em prol de toda sociedade. 
 
Sendo assim, mostra-se como um serviço essencial para toda população. 
 
Na reunião ocorrida no dia 05 de agosto do corrente, com oitiva do representante da 
ANATEL restou clara a inércia e a omissão da Agência frente aos desmandos das 
operadoras, como lastro, segue passagem da mencionada reunião: 
 
“Não obstante, persistência do presidente da CPI, deputado Orlando Morando (PSDB), 
e do relator, deputado Roberto Morais (PPS), sobre a adoção de medidas mais duras 
contra as operadoras de telefonia móvel, como a suspensão da venda de chips, o 
gerente regional da Anatel insistiu na mesma resposta, dita de maneiras diferentes: 
“posso levar isso à discussão na Agência”; “dentro da competência e dentro de suas 
limitações de recursos humanos e financeiro, a Anatel realiza o trabalho de 
fiscalização”; “a responsabilidade é da Agência, mas não é um processo tão simples”; 
“uma das prerrogativas é melhorar a qualidade dos serviços”; “é um trabalho que 
exige ações conjuntas porque as operadoras têm redes e amplitude nacionais, então, 
o trabalho de um Estado acaba impactando outro”; ou “a possibilidade de suspensão 
da venda de chips é um caso drástico, pode causar desemprego, por isso 
trabalhamos alternativas”. 

A falta de uma superintendência da ANATEL no Estado de São Paulo compromete a 
fiscalização do serviço de telefonia celular. Segundo afirmou a representante do 

PROCON/SP, “a ANATEL é um órgão fiscalizador, é a Agência Reguladora Nacional de 
Telecomunicações”. A Agência expede normas, faz os editais de permissão e 
concessão, contudo a omissão frente aos desmandos das operadoras é claro. 
 
Diante disso, a CPI, sugere a ALESP o encaminhamento de uma INDICAÇÃO ao 
Ministério das Comunicações, solicitando a instalação urgente de um escritório da 
ANATEL nas principais regiões do Estado de São Paulo para fiscalizar com rigor a 
prestação de serviços de telecomunicações. 
 
 
10.2 ENCAMINHAMENTOS, PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES. 
 
Posto isso e considerando a competência deste Poder Legislativo diante do tema, 
apresento aos Excelentíssimos Membros da CPI, bem como ao Plenário da Casa a que 
será submetido o relatório final dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, as 
recomendações propostas e o encaminhamento que entendo devido para que se 
busque o estrito cumprimento da legislação do consumidor no que tange ao serviço 
da telefonia móvel no Estado de São Paulo. 
 
Faço-o nos seguintes termos: 
 
10.2.1 - ENCAMINHAMENTOS 
 
a) Encaminhamento da versão original deste Relatório Final ao Presidente da 
Assembleia Legislativa, solicitando a disponibilização integral da versão digital junto ao 
sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – www.al.sp.gov.br; 
 
b) Encaminhamento de expediente da Assembleia Legislativa, endereçado à: 
CLARO S.A., OI S.A, TIM CELULAR S.A., VIVO S.A., NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA – 
NEXTEL e a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA – SKY para tomar conhecimento integral do 
Relatório Final da CPI da Telefonia Móvel;  
 
c) Encaminhamento à ANATEL, por meio desta digna Secretaria de Comissões da 
ALESP, do Relatório Final da CPI da Telefonia Móvel; 
 
d) Encaminhamento de expediente da Assembleia Legislativa, endereçado aos 
órgãos abaixo discriminados, que foram convidados para participar das reuniões da 
CPI, solicitando que acessem o sitio eletrônico da Assembleia Legislativa de São Paulo 
para tomarem conhecimento integral do Relatório Final da CPI da Telefonia Móvel: 
Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo (OAB/SP), Ministério Público de São 
Paulo (MP/SP), Conselho Regional de Contabilidade (CRC-SP), Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo (DP/SP), Centro Tecnológico da UFSP, Ordem dos Economistas de 
São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/SP), Sindicato dos 
Jornalistas de São Paulo, Federação do Comércio de São Paulo (FECOMÉRCIO); 
Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP), Associação Paulista dos Municípios 
(APM), Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de São Paulo (FCDL/SP), Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJ/SP), Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de 
Telecomunicações em São Paulo (SINTETEL/SP), Federação das Associações de Micro e 
Pequenas Empresas de São Paulo (FAPESP), Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e 
Similares de SP, e Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel 
Celular Pessoal (SINDITELEBRASIL); 
 
e) Encaminhamento ao Ministério Público Estadual dos documentos apresentados à 
Comissão Parlamentar de Inquérito, quando de seus trabalhos, e seus anexos, bem 
como notas taquigráficas. Tal encaminhamento tem pertinência, pois restaram 
cabalmente comprovadas práticas ilegais, assim como o desrespeito às normas legais 

operadoras não repassam para o funcionário. Contou que, a Vivo tem 88 mil 
funcionários próprios e 60 mil de terceirizados e que todas as empresas têm a mesma 
média. 

 

9.6 DAS COBRANÇAS ABUSIVAS 

As cobranças indevidas lideram a lista de reclamações registradas na ANATEL, vide 
quadros anexos. 
 
Ligações de longa duração, listadas nas contas sem explicação e cobranças de dívidas já 
pagas há anos fazem parte do extenso rol de reclamações em face das operadoras. 
 
Ao decorrer dos trabalhos desta CPI verifica-se o dolo na conduta das operadoras. Elas 
preferem deixar o consumidor ir ao poder judiciário, a resolver na esfera administrativa, 
sendo que muitos consumidores desavisados são vítimas deste golpe. Das cobranças 
abusivas pagas e não contestadas é gerado um residual excedente que aumenta o lucro 
da empresa, a partir de produtos e serviços que não chegaram ao consumidor. 
 
As operadoras vendem um pacote, que não coaduna com a realidade fática e a 
posteriori cobram a mais do que foi contratado.  
 
Não existe um canal hábil de comunicação e informação ao consumidor e sem a 
transparência suficiente continuam na política de vendas e cobranças indecifráveis a 
quase totalidade da população. 
 
 
 
9.6.1 DA FALTA DE TRANSPARÊNCIA 
 
As ofertas que chegam por meio de SMS não deixam claro para os clientes que o serviço 
oferecido não é gratuito e que não faz parte do pacote contratado. 
 
Segundo, a Senhora Cristiana Gonzalez, representante do Instituto de Defesa do 
Consumidor a telefonia celular ocupa o 1º lugar em reclamação e que os principais 
problemas são: 1º) cobrança indevida; 2º) ligação cair várias vezes; e 3º) falta de 
informação no serviço contratado. Disse também que o Brasil está atrás da Venezuela 
em velocidade da internet e que o serviço é péssimo: “Péssimo em relação à 
cobertura, ao alto preço e à baixa informação e transparência do serviço”. 
 
Ainda, os serviços chamados de interatividade pecam por não deixar claro que existe a 
cobrança da oferta. O consumidor que não solicita o serviço recebe mensagens 
oferecendo, por exemplo, dicas ou resultados do futebol ou o horóscopo diário sem deixar 
claro se o cliente deve arcar com mais essa despesa.  
 
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê no artigo 39, inciso III, parágrafo único, 
que os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor equiparam-
se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Os serviços extras oferecidos 
pelas empresas terceirizadas pelas telefônicas se enquadram nesse artigo do CDC porque 
não houve a solicitação do consumidor, que não é informado antecipadamente da 
cobrança de taxa extra.  
 
Não exime de culpa a alegação de terceirização dos serviços, sendo que as operadoras 
devem responder de forma solidária arcando com o ônus pelo descumprimento às leis, em 
respeito ao art. 7º do Código de Defesa do Consumidor. 

A forma de bloqueio do acesso à internet, após o esgotamento da franquia de dados sem 
comunicação prévia aos consumidores, alterações contratuais e demais técnicas 
envolvidas no cancelamento dos serviços contratos praticamente não existem. Pela 
resolução 632 da ANATEL, o serviço de internet só pode ser suspenso em caso de 
inadimplência. 
 
 
9.6 DAS DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E DEMAIS INDICADORES 
 
Na 5ª reunião ordinária desta CPI o Deputado Orlando Morando trouxe a baila uma 
série de números referentes aos valores das multas pagas pelas operadoras, em 
resposta a questionamento do Deputado Luiz Fernando Machado, senão vejamos 
transcrição de trecho da Ata da referida reunião: 
 
“O Senhor Deputado Orlando Morando apresentou aos pares a situação que ocorre 
com as empresas depois que elas são multadas, como exemplo: a Telefônica Brasil S/A 
recebeu, no período de 2001 a 2015, por 62 autos de infrações, um total de multas 
equivalente a R$ 190 milhões, mas pagou somente R$ 1,3 milhão. A co-irmã dessa 
empresa, responsável pelo Sistema de Televisão S/A, recebeu um total de seis autos de 
infrações, entre 2008 e 2013, que resultaram em mais de R$ 452 milhões; entretanto, 
não pagou nada. Da mesma forma, a Telecom de São Paulo, também pertencente 
ao grupo Telefônica, apesar de ter recebido entre 1997 e 1999, três autos de infrações 
que resultaram numa multa de R$ 806 mil reais, esquivou-se de qualquer pagamento. 
O Senhor Deputado Chico Sardeli solicitou a palavra e disse que tem recebido diversas 
correspondências abordando a péssima qualidade dos serviços de telefonia.” 
 
Segundo os dados do PROCON/SP, os líderes do ranking de reclamações são as 
empresas de telecomunicações. Sendo que, o maior indicador são as cobranças 
abusivas, que desde 2010 não reduziu proporcionalmente aos “ditos investimentos” 
praticados com a finalidade de mitigar esta questão. Vide documentação anexa. 
  
Resta claro, que não obstante cobertura de toda mídia as empresas não tomam 
qualquer atitude em prol da melhoria dos serviços prestados. A grande maioria das 
operadoras justifica a quantidade de reclamações mudando o foco da questão, ou 
seja, apontam indicadores de investimento e empregabilidade no país. 
 
 
 
10 DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
10.1 O PAPEL FISCALIZADOR DA ANATEL 
 
Com objetivo de obter o conhecimento real a respeito dos serviços de telefonia 
móvel, havia a expectativa em relação ao papel da Agência Reguladora responsável 
pelo controle da atividade. 
 
Dessa forma, a CPI insistiu na participação da ANATEL, convidando o representante 
para colaborar com os trabalhos da Comissão. 
 
Em suas intervenções perante a CPI, a ANATEL demonstrou a dificuldade em 
desempenhar suas funções, haja vista a ausência de recursos técnicos e de pessoal 
em seu quadro. 
 
O trabalho da Agência Reguladora é considerado, na prática, de pouquíssima 
eficiência. 
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Estes são os alguns dos casos, onde se constata a total falta de respeito a toda 
sociedade. 

 
Considerando que o Relatório desta Comissão Parlamentar de Inquérito indicou que 
as operadoras de telefonia móvel instaladas no Estado de São Paulo não estão 
cumprindo o que fora estabelecido na Lei nº. 4.972/97 - Lei Geral de 
Telecomunicações - e legislações derivadas; que muito menos estão agindo em 
conformidade com a Lei nº. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor -, conforme 
demonstrado, esta Relatoria propõe aos parlamentares desta Casa, como resposta 
devida ao povo de São Paulo que, por sua vez, espera ansiosamente por uma 
melhoria na qualidade dos serviços prestados por essas empresas, a adoção de uma 
das duas medidas seguintes: 
 
a) Proposta de celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 
 
 O presente Relatório apontou a ausência de investimentos como um dos fatos 
geradores da má qualidade na prestação dos serviços de telefonia móvel, oferecidos 
pelas operadoras atuantes no estado de São Paulo, principalmente os de caráter 
preventivo, fato irredimível, já que a contraprestação paga pelos consumidores é 
avaliada em uma das mais elevadas do planeta. Por tal ensejo, com escopo de 
estabelecer das operadoras o devido investimento para que o usuário receba um 
serviço de qualidade, sugerimos a celebração de um Termo de Ajustamento de 
Conduta entre a CPI, o parquet estadual ou federal, e as operadoras OI, TIM, SKY, 
NEXTEL, CLARO e VIVO; 
 
No TAC, sugerimos a fixação de um prazo não superior a seis meses para as 
operadoras adequarem-se à legislação supracitada, devendo, também, observância 
a critérios objetivos a serem fixados posteriormente. Também, recomendamos a 
previsão de multa em caso de descumprimento do supracitado prazo ou das demais 
obrigações previstas no acordo extrajudicial. 
 
b) Propositura de uma ação civil pública, visando suspender a comercialização de 
novas linhas e pacotes envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e televisão por 
assinatura no Estado de São Paulo até que um Termo de Ajustamento de Conduta que 
resolva a situação dos consumidores seja firmado.  
 
Este Relatório, também, concluiu que as empresas de telefonia móvel venderam mais 
linhas do que suas redes comportavam, sendo este outro fato gerador da grande 
insatisfação dos usuários dos serviços de telefonia e de Banda Larga Móvel. Conforme 
foi demonstrado, as operadoras estão comercializando planos que incentivam o 
usuário a utilizar mais a sua própria rede. Esses planos, conhecidos como "fale à 
vontade", atraíram e continuam a atrair um grande número de usuários, fato este que, 
aliado à ausência de investimentos, está causando uma sobrecarga nas redes dessas 
empresas, levando ao atual quadro de insatisfação.  
 
Portanto, considerando esta conclusão da CPI, sugerimos a propositura de uma Ação 
Civil Pública pela Comissão Parlamentar de Inquérito, em parceria com o Ministério 
Público Estadual ou Ministério Público Federal, visando à suspensão da 
comercialização de novas linhas e pacotes envolvendo telefonia fixa, móvel, internet 
e televisão por assinatura no Estado de São Paulo, por parte das operadoras mais 
reclamadas até que seja realizado um Termo de Ajustamento de Conduta que 
garanta um serviço de qualidade aos seus usuários. 
 
c) Solicitação de instauração de inquérito policial, com vistas à verificação da 
eventual responsabilidade dos presidentes das empresas de telefonia que atuam no 

Estado, bem como do representante da Anatel no Estado de São Paulo, com vista a 
coibir uma possível prática dos crimes de sonegação fiscal, devendo os autos serem 
remetidos, se for o caso, ao Ministério Público Federal, para, naquele âmbito, adotar as 
providências que entender cabíveis.  
 
d) Solicitação de instauração, pelo Ministério Público, de inquérito civil, preparatório de 
ação civil pública, para defesa do interesse difuso e coletivo dos consumidores de produtos 
e serviços cobrados/pagos indevidamente, usualmente não ressarcidos, sob pena de 
imposição de pesadas multas às empresas que insistem nessa prática vergonhosa de 
arrecadação e promoção de enriquecimento ilícito, já que os serviços não foram 
efetivamente prestados e entregues. 

 
e) Propor que a Anatel exija que todas as operadoras de telefonia celular 
disponibilizem equipe específica para atendimento das demandas policias com a 
finalidade de alcançar maior agilidade e eficácia. 
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que regem o consumidor quando da prestação dos serviços pelas operadoras que 
atuam no Estado de São Paulo. Logo, a competência para apurar, propor medidas 
administrativas ou judiciais cabe ao Ministério Público Estadual, legitimado para 
defender os interesses coletivos e difusos, como também por deter a titularidade para 
promover as ações, se for o caso. Também para o conhecimento do parquet 
estadual, considerou ser negociados com as operadoras, visando melhorar o serviço 
de telefonia móvel ofertado em nosso Estado; 
 
f) Encaminhamento ao Ministério Público Federal da conclusão da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, os documentos a ela apresentados, quando de seus 
trabalhos e suas notas taquigráficas, haja vista que a autorização para prestar o 
serviço de telefonia móvel é de competência da União.  Ademais, como a ANATEL 
integra a Administração Pública Federal, caso se entenda necessário o 
aprofundamento das investigações ou a adoção de medidas civis ou penais é o 
parquet federal o detentor da competência para tomar as providências cabíveis que 
se mostrem necessárias à melhoria da prestação dos serviços realizados pelas 
operadoras; 
 
g) Encaminhamento da cópia dos autos ao Ministério das Comunicações, ao qual 
está funcionalmente vinculada a ANATEL (art. 8° da Lei n° 9.472, de 16 de julho de 
1997), a fim de que, ciente das inúmeras deficiências da atuação dessa agência 
reguladora, adote as providências que entender cabíveis; 
 
h) Encaminhamento de cópia, também, ao Tribunal de Contas da União, a quem 
compete, nos termos da Constituição Federal, exercer o controle externo das 
agências reguladoras integrantes de Administração Pública Federal; 
 
i)  Cópia dos autos deverá, ainda, ser encaminhada ao Governo do Estado de São 
Paulo, a fim de que o Poder Executivo tome ciência das falhas e irregularidades 
cometidas no âmbito do nosso Estado pelas Operadoras de telefonia móvel. A CPI 
expressamente solicita ao Exmo. Sr. Governador do Estado que tome as providências 
que entenda necessárias para que as Operadoras ofertem a prestação do serviço 
móvel, conforme ajuste no Termo de Compromisso; 

 
 
 
 
10.2.2       PROPOSTAS 
 
a) Propõe a este Poder Legislativo que envide esforços junto ao Governo do Estado e 
à Defensoria Pública do Estado, no sentido de viabilizar a instalação de Câmaras de 
arbitragem, coordenadas por defensores públicos, visando mediar conflitos 
extrajudiciais entre consumidores e empresas de telefonia, tendo como objetivo a 
resolução pacífica e célere de pendências causadas pela má prestação do serviço 
de telefonia, evitando, assim, o ajuizamento de demandas judiciais e diminuindo o 
tempo para resolução dos conflitos entre operadoras e consumidor; 
b) Com a finalização dos trabalhos desta CPI, propõe-se que a Comissão de Direitos 
Humanos da ALESP, de acordo com o Artigo 31, § 13 do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa, encaminhe a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais compete opinar 
sobre proposições e assuntos que digam respeito aos direitos humanos e do 
consumidor, inclusive ouvindo pessoas e autoridades que tenham interesse e 
conhecimento sobre a matéria, e ainda às ações discriminatórias, ao preconceito, à 
violação da dignidade da pessoa humana e menores infratores e à defesa da 
cidadania, colaborando com entidades não governamentais nacionais e 
internacionais que atuem nestas áreas e analisando propostas legislativas 

encaminhadas pelo Banco de Projetos, apresentadas por pessoa física, associações, 
órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto 
partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, bem como sobre a 
organização ou reorganização de repartições da administração direta ou indireta 
aplicadas a esses fins e acompanhe o cumprimento das medidas nas quais  as 
Operadoras obrigam-se a cumprir o que foi declarado na CPI da Telefonia Móvel 
quanto à execução de investimentos previstos nos termos do Plano de Melhoria da 
Prestação do Serviço Móvel Pessoal, que visam ampliar a capacidade de transmissão, 
instalar novas antenas e novos sites e outros recursos que forem necessários para 
melhorar a prestação de serviço, conforme parâmetros adotados pela ANATEL; 
 
As análises desta Comissão Parlamentar de Inquérito não se abrangeram a todos os 
problemas identificados, contudo apontamos os principais fatores, sendo estes: 
 
1) A omissão da agência reguladora de telefonia, a ANATEL frente aos desmandos 
praticados pelas concessionárias do ramo de telefonia; 
 
2) Em segundo lugar, vê-se que a má gestão atenta contra os princípios basilares 
regulamentados pelo Código de Defesa do Consumidor, seja por culpa, ou dolo, 
também favorece a inescrupulosa indústria da telefonia que se preocupa única e 
exclusivamente com o lucro e não com a qualidade dos serviços prestados; 
 
3) Em terceiro lugar, a falta de princípios de ética, em um ambiente hostil de 
trabalho, relacionada aos funcionários, que pressionados para “baterem cotas” são 
sujeitos a posição degradante passíveis a assédio moral e/ou sexual; 
 
4)  Em quarto lugar está na política de venda indiscriminada de chips pré-pagos, 
sem o devido cadastramento; 
 
5)  Em quinto lugar está no fato da empresa de telefonia facilitar o crime organizado 
no Brasil, por conta da demora no atendimento das polícias, mas especificamente na 
omissão e no desrespeito em razão do péssimo atendimento das demandas de 
informações, mas especificamente nos casos de sequestro, onde a posição do celular 
é crucial para desvendar o local do cativeiro. As Delegacias de Polícia ficam insistindo 
por diversas vezes, tendo inclusive necessidade de apresentação de mandado judicial 
para conseguir ter acesso ao cadastro do usuário do número, suposto agente do 
crime. 
 
Por todo exposto, fica claro que além de ferir os direitos do consumidor e dos 
trabalhadores (vide questão de assédio moral e sexual nos call centers), o mercado 
da telefonia vende mais do que pode atender (vide a questão da terceirização de 
antenas). 
 
Diante disto, a venda indiscriminada de chips pré-pagos, além de contribuir para 
prática de diversos crimes, (bandidos trocam o chip facilmente, comprando em 
qualquer banquinha de revistas, postos de gasolinas, botecos, etc.) coloca no 
mercado uma série de novos usuários que não conseguem obter ampla cobertura 
para o serviço adquirido. 

A ANATEL peca na medida em que não fiscaliza a questão da venda indiscriminada 
dos chips, favorecendo assim o crime organizado, haja vista legislação permissiva, 
podendo qualquer pessoa adquirir chip (habilitar linha) sem apresentar qualquer tipo 
de documentação, sendo que o ideal seria informar número do serial do aparelho, o 
IMEI. 
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RELATÓRIO 
 
 5ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito  

Presentes os deputados: Luiz Fernando Machado, Chico Sardelli, Roberto Morais, 
André do Prado, Delegado Olim, Orlando Morando e Ed Thomas foi aberta a sessão 
e aprovada a ata pela dispensa da leitura da sessão anterior e na Ordem do dia foi 
dado vistas ao Dep. André do Prado do Item nº01 da pauta (Requerimento do 
senhor deputado Alencar Santana que solicitando a convocação do presidente da 
Sky Brasil Serviços Ltda., Sky TV, senhor Luiz Eduardo Batista, a fim de prestar 
depoimento nesta comissão acerca de inúmeras reclamações efetuadas pelos 
seus consumidores), com pedido de vistas conjunta pelo relator, Deputado Roberto 
Morais. 

Em seguida, foi dada ciência da Moção de Repúdio nº01/2015, da Câmara 
Municipal de Cajati à Empresa Vivo S/A pelo descaso e deficiência na prestação 
dos serviços de telefonia móvel e internet no município, onde são frequentes as 
interrupções. Ofício nº238/2015 dado como ciência. Ao que o Deputado Roberto 
Morais comentou que em Cajati não funciona nem a Vivo nem a internet. "Um dos 
seiscentos e quarenta e cinco municípios, região de Rio Preto, uma das regiões mais 
desenvolvidas do estado, lá também temos problemas. Parabéns à Câmara 
Municipal de Cajati." 

O presidente da CPI informou que ia reiterar convite para Sra. Cristina Gonzalez 
representado o IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor, pois não pôde 
comparecer. 

Os Deputados fizeram coro ao apontar as inúmeras reclamações que receberam 
ao longo dos trabalhos desta CPI. 

Ainda, o presidente fez um apelo ao Dep. André do Prado, pois a Sky é uma das 
líderes em reclamações. Sendo o problema não só telefonia, mas também das 
operadoras de TV por assinatura. E citou dados oficiais de Órgão do Governo de 
São Paulo. 

"Para ter uma ideia, a Net Serviços de Telecomunicações S/A, CNP 108 786 0001-65,
multas posta no período de 2007 a 2014, mediante vinte autos de infrações, 
somaram e totalizaram quinze milhões, quinhentos e noventa e um, novecentos e 
cinco e cinquenta centavos. 

Montante de pagamento de multas impostas no período, seis mil, quatrocentos e 
oitenta e cinco e trinta e quatro reais. De quinze milhões, pagaram seis mil reais, 
falando em números redondos. 

Net São Paulo, CNPJ 656970160001-21, de noventa e seis multas, montante de 
multas impostas de 1996 a 2014 em quatorze autos de infrações. Totalizaram três 
milhões, oitocentos e seis mil, setecentos e trinta e seis e noventa e cinco centavos. 

Montante de pagamentos de multas impostas no período, dez mil, novecentos e 
vinte e três reais. 

Nextel Telecomunicações, CNPJ 669702290001-67, multas impostas de 2002 a 2015, 
dezenove autos de infrações, dez milhões, setecentos e sessenta e dois quinhentos 
e nove reais e quarenta e um centavos. Montante de pagamentos de multas 
impostas no período, duzentos e sessenta e seis mil, oitenta e sete reais e oitenta e 
dois centavos.  

Sky Brasil Ltda., CNPJ 728208220001-20.  Montante de multas impostas de 2003 a 
2015, mediante quinze autos de infrações, sete milhões, trezentos e vinte um, 
trezentos e noventa e dois e cinquenta e oito centavos. 
Montante de pagamentos de multas impostas no período, cento e quatorze mil, 
seiscentos e trinta e um e cinquenta e sete centavos.  

TIM Celular S/A, CNPJ 4206050340034247, montante de multas de 2006 a 2015 com 
trinta e três autos de infrações, cinquenta e seis milhões, seiscentos e setenta, 
quinhentos e vinte e três mil e oitenta e um centavos.  

Montante de pagamentos de multas impostas no período, noventa e seis mil cento 
e setenta e oito reais e vinte e seis centavos. 

OI Móvel S/A, CNPJ 54239630001-111, montante de multas mo período de 2014 a 
2015 com quatro autos de infrações, oito milhões, quatrocentos e oitenta e cinco e 
trezentos e setenta e quatro e sessenta e quatro.  

Montante de multas pagas no período, bateram um recorde, zero. OI não pagou 
nenhum centavo.  

TNLPCS S/A, o nome fantasia deve ser popular, alguém conhece o que é a TNL? 
CNPJ 41643160001-59, montante de multas de 2009 a 2014 em quatorze autos de 
infrações, vinte e sete milhões, trezentos e quarenta e quatro, novecentos e setenta 
e sete e cinquenta e seis centavos. 

Montante de pagamentos de multas impostas no período, mais um recorde, zero. 
Não pagaram nenhum centavo.  

Claro S/A, CNPJ 40432544013800, montante de multas impostas de 1995 a 2015, 
sessenta e quatro autos de infração, sessenta e quatro milhões, zero quarenta e 
nove, quatrocentos e noventa e quatro e sessenta e dois centavos. 

Montante de pagamentos de multas impostas no período, trezentos e cinquenta e 
oito mil, cento e quatorze e trinta e um. 

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, EMBRATEL, CNPJ 335304860001-29,
montante de multas impostas de 1999 a 2014, dezenove autos de infração. 
Cinquenta e um milhões, oitocentos e quatorze, oitocentos e quarenta e 
dezessete.  

Montante de multas pagas impostas no período: setecentos e oitenta e dois mil, 
quinhentos e doze e trinta e dois.  

Telefônica - Sistema de Televisão S/A, CNPJ 50697280001-93, montante de multas 
impostas de 2008 a 2013, seis autos de infração: quatrocentos e cinquenta e dois 
mil, setecentos e setenta e três e trinta e três. 

Montante de pagamentos de multas impostas no período: zero. Não pagaram 
nenhum centavo.  

Telecom de São Paulo S/A, Telefônica, CNPJ 436427270001-85, multas impostas de 
1997 a 1999, três autos de infração, valor de oitocentos e seis mil, trezentos e trinta e 
nove. Montante de multas impostas no período pagas: zero.  

Telefônica Brasil S/A, CNPJ 25581570001-62. Montante de multas impostas de 2001 a 
2015, em sessenta e dois autos de infração, maior valor de multas de todas elas: 
cento e noventa milhões cento e vinte e um, seiscentos e sessenta e sete e setenta 
e cinco.  

Montante de pagamentos de multas impostas no período: um milhão, trezentos e 
oitenta, novecentos e treze, zero setenta. Ou seja, de cento e noventa milhões, 
pagaram um milhão, trezentos e oitenta. " 

Na sequência os Deputados questionaram o fato de que o PROCON multava o 
contrapago.  

RESUMOS DA ASSESSORIA 

 
 
RELATÓRIO 
 
2ª Reunião da CPI das Empresas de Telecomunicações 

Presentes os Deputados André do Prado, Alencar Santana, Chico Sardelli, Ed 
Thomas, Luiz Fernando Machado, Roberto Morais, Delegado Olim e Orlando 
Morando foi aberta a sessão e solicitado vistas, pelo Deputado Alencar Santana, de 
todos os itens da pauta, ao que foi pleiteado vistas conjuntas pelo Deputado Chico 
Sardelli que comentou ter, quando vinha à reunião, discado o mesmo número 
diversas vezes para poder falar e não conseguiu, tendo que fazer uso de outro 
aparelho.   

O presidente deu ciência aos membros da CPI de que recebeu uma ligação e um 
ofício pela rede de internet do senhor Eduardo Levi, presidente da Sind Telebras – 
Sindicato Nacional de Empresas de Telefonia e Serviço Móvel Celular e Pessoal, que 
solicitava uma oitiva prévia aos representantes das operadoras com intuito de 
apresentar defesa prévia do setor. 

Em sequência o presidente informou aos demais membros que considerava o 
documento inválido, informando que o mesmo não foi nem assinado pelo 
interessado e que os membros têm as prerrogativas legais de convidarem ou 
convocarem na sequência de seu crivo. 

O Deputado Delegado Olim alertou ao Deputado Alencar Santana quanto à 
importância dos requerimentos apresentados, tendo em vista o tempo e o fato de 
que a população de São Paulo sofre não só por falha nas ligações, como também 
sofre quando precisa do trabalho dessas operadoras em ocorrências policiais, 
porque todo dia tem gente sequestrada e as operadoras colocam, 
aproximadamente, dez pessoas por estado para atender à polícia. E, que o fato de 
não conseguirem o grampo rapidamente, mesmo com autorização da justiça, para 
saber onde estão os sequestradores que estão com seus filhos, com seus familiares é 
lamentável.  

O Deputado Alencar Santana disse que concorda com o Deputado Delegado 
Olim, mas reitera o pedido de vistas alegando que existem outras questões a serem 
debatidas nesta CPI, como o porquê do sinal não funcionar tão bem em 
determinadas ocasiões e em outras receberem ligações de dentro do presídio. 

Encerrada sessão. 
RELATÓRIO 
 
3ª Reunião da CPI das Empresas de Telecomunicações 

Aberta a sessão da 3ª Reunião da CPI e presentes o Deputados Ed Thomas, Davi 
Zaia, Delegado Olim, Chico Sardelli, Orlando Morando foi dispensada a leitura da 
ata da sessão anterior, restando a mesma aprovada. Aberta a Ordem do dia foram 
aprovados os itens de 1 a 9 foram aprovados ficando convidados os Delegados do 
DHPP e da 5ª de Roubos a Bancos e dos representantes das empresas: Claro do 
Brasil, Nextel do Brasil, Oi do Brasil, Telecom Itália Mobile, Tim do Brasil, Telefônica/ 
Vivo do Brasil, Instituto de Defesa do Consumidor, IDEP, Fundação PROCON e da 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 

O presidente da CPI, Deputado Orlando Morando informou que esta CPI teve a sua 
atuação ampliada e não mais apenas restrita à telefonia móvel, o chamado 
telefone celular, agora TV a Cabo, que é a TV por assinatura, a Internet e também 
a Telefonia Fixa, são alvos dos trabalhos desta Comissão. 

Ademais, o presidente considera fundamentais  certificados de dados oficiais, 
especialmente da Fundação PROCON e a colaboração do Instituto de Defesa do 
Consumidor, para que se tome o real conhecimento dos índices dos indicativos de 
reclamações desses outros serviços pelos quais essa CPI tem a sua finalidade de 
investigar. 

O presidente lembrou ainda da importância da oitiva da ANATEL, desconhece o 
motivo, mas o antigo representante da agência foi demitido após sua oitiva 
quando da primeira reunião da CPI. 

O Deputado Ed Thomas apontou que nos Estados Unidos os preços praticados, 
inclusive com a carga tributária atuam como planos residenciais de trinta dólares 
por mês, sendo que ligando do número fixo não exite cobrança, é gratuito para 
qualquer lugar do mundo, mais a internet ilimitada. 

O Deputado Luiz Fernando Machado disse considerar necessário conhecer 
exatamente o inventário do modelo que foi concebido no Estado de São Paulo e 
que deu a empresa Vivo Telefônica a oportunidade de ter aqui a sua maior 
atuação. 

Ainda, contou da sua atuação no Congresso Nacional na Comissão de Minas e 
Energia e reiterou que gostaria de avaliar o critério tarifário imputado pelas 
empresas e a ANEEL. 

O presidente lembrou que o escopo da CPI foi ampliado, contudo para apuração 
de dados, não para acusar ninguém e sim para poder fazer uma confrontação 
para saber o ocorre. 

O Deputado Davi Zaia informou que as linhas telefônicas são responsabilidade de 
cada secretaria. O link para transmissão de dados é uma licitação centralizada 
conduzida pela PRODESP e que o Planejamento agora é responsável por isso. 
Também, lembrou que quando da sua gestão o POUPATEMPO, teve uma cobrança 
abusiva frente ao contrato do 0800, que gastavam um milhão e seiscentos mil reais 
por mês, e ao buscarem outra empresa fecharam um contrato de oitocentos mil. 

O presidente da CPI levantou necessidade de oficiar a Secretaria da Fazenda, em 
busca de dados. 

Deputado Davi Zaia lembrou que todas as Secretarias Estaduais possuem um 
ordenador de despesa, sendo assim há projetos que precisam ser acompanhados, 
porque a própria licitação que a PRODESP procedeu para transmissão de dados 
permitia também voz sobre dados. 
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RELATÓRIO 

7ª Reunião da CPI das Empresas de Telecomunicações 

Presente os Senhores Deputados abaixo relacionados, membros efetivos e 
substitutos da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de 
“investigar os serviços prestados pelas empresas de telecomunicações, envolvendo 
telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura no Estado de São Paulo, 
para Reunião realizada no dia 12/08/2015, quarta-feira, às 14h30, no Auditório 
Teotônio Vilela, com a finalidade de: 1) Ouvir a Senhora Cristina Gonzalez 
(representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), os Senhores 
Delegados Dr. Fábio Nelson Fernandes e Dr. Rafael Correa Lodi (1ª Delegacia da 
Divisão Anti-sequestro/DHPP) e os Senhores Delegados Dr. Fábio Pinheiro Lopes e 
Ronaldo Augusto Marão Sayeg (5ª Delegacia de Roubo a Bancos da Divisão de 
Patrimônio do DEIC); e 2) Tratar de outros assuntos de interesse da CPI 
Telecomunicações. 

Membros presentes   

Luiz Fernando Machado PSDB  

Orlando Morando PSDB  

Alencar Santana Braga PT  

Ed Thomas PSB  

Chico Sardelli PV  

Roberto Morais PPS  

André do Prado PR  

Delegado Olim PP  

Aberta a sessão pelo Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando foi 
dispensada a leitura da Ata da última Reunião. Aprovada a Ata deu-se aberta a 
Ordem do Dia. 

Iniciados os trabalhos, a Mesa começou a oitiva dos convidados. O primeiro foi o 
Delegado Fábio Nelson Fernandes – da 1ª Delegacia Anti Sequestro – DHPP – este 
informou que, não obstante insistente solicitação da polícia, as operadoras não 
fornecem, em tempo hábil, as informações necessárias para o bom andamento 
das investigações. Deixou claro aos presentes que cada operadora responde de 
uma maneira. Enquanto a Nextel, por exemplo, envia a posição quase exata do 
celular, a Vivo cede a localização com 3 (três) horas de defasagem. Sendo assim, 
considera importante a padronização das informações pelas operadoras.  

Continuou relatando que, a falta de controle nas habilitações de chips, facilita a 
vida dos criminosos uma vez que, basta cadastrar um CPF existente que a linha é 
habilitada no nome de qualquer pessoa, sem comprovação necessária, gerando 
uma série de cadastros falsos. 

Em seguida foi ouvido o Delegado Fábio Pinheiro Lopes - Delegado Titular da 5ª
Delegacia de Roubo a Bancos da Divisão de Patrimônio do DEIC que iniciou sua 
fala informando que a principal dificuldade da polícia é identificar o agente do 
crime por meio da telefonia, pois, segundo o mesmo, qualquer um habilita o celular 
com nome e dados que tiver em mãos. Os criminosos trocam de linha e de chip 
constantemente, facilitando o crime organizado.  
Diz que, um novo golpe na praça está sendo aplicado. “Os ladrões roubam o 
veículo um dia antes do crime, usam o documento do proprietário para habilitarem 
os celulares de todos os integrantes da quadrilha, e assim praticam o delito.” 

Continuou dizendo que, a polícia tem grande dificuldade em rastrear os telefones, 
e que, em determinado caso, a juíza após pedir todos os dados cadastrais, não 
acreditou tratar-se de vítima, imputando a prática ao nome cadastrado, 
complicando ainda mais a investigação. 

Acredita que, não há problema algum a polícia descobrir os proprietários das 
linhas, contudo, algumas operadoras só remetem a informação mediante 
mandado judicial. A OI, por exemplo, possui uma liminar que impede a cessão 
inclusive dos dados cadastrais. Existe operadora que demanda prazo de 24h (vinte 
e quatro horas) para responder, o que atrapalha de sobremaneira o trabalho de 
investigação da polícia. 

Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando, trouxe indicador da quantidade 
de aparelhos em funcionamento no país - 250 (duzentos e cinquenta) milhões de 
celulares no Brasil. 

O Deputado. Luiz Fernando Machado menciona falha de comunicação nas 
rodovias. 
 
O Deputado Alencar Santana pergunta qual o tempo médio para a polícia ter 
acesso ao número e qual o prazo para o cumprimento de decisão judicial. 

O Delegado Fábio Pinheiro Lopes informou que, o prazo médio para ter acesso ao 
número depende da operadora, e que 12h (doze horas) é o prazo estimado para 
polícia estar em operação após a decisão judicial. 

O Deputado Wellington Moura perguntou se há possibilidade da operadora reduzir 
o sinal, para diminuir a incidência de sequestrados em determinado local. 

O Deputado Orlando Morando assinalou que a CPI está semelhante a operação 
da Polícia Federal 'Lava-Jato', pois o presente levantamento trouxe à tona 
problemas já existentes, ora ignorados, entre eles a quantidade de crimes que a 
polícia de São Paulo deixa de solucionar por conta da baixa qualidade dos serviços 
de telefonia. Ainda disse que, a ANATEL e a operadoras, estão margeando o crime 
e que vai ouvir todos os presidentes das empresas e, se preciso for, fará acareação. 

O Delegado Fábio Pinheiro Lopes acredita que seria necessário, na hora de 
comprar o chip, apresentação de documentação com foto. 

O Deputado Orlando Morando afirmou que, no mínimo, deveria haver um arquivo 
físico com cópia de documentos, para a polícia ter acesso e consultar quando for 
oportuno. Seguiu relatando casos de explosões de carros fortes, que estão se 
agravando na atual crise econômica em locais de "pontos cegos", onde o sinal é 
ausente ou muito fraco, protegendo assim a ação dos bandidos e exemplifica com 
ocorridos em São Bernardo do Campo. 

O Delegado Fábio Pinheiro Lopes declarou que, muitas vezes para conseguir 
informações apela para a leitura do art. 21 da Lei 12.850/13: 

 
"Art. 21.  Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, 
documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério 
Público ou delegado de polícia, no curso de investigação 
ou do processo:  

O Deputado Luiz Fernando Machado falou sobre a questão da contratação pelo 
Estado da Vivo, para instalação de rede em todas as escolas estaduais e da 
consequente dificuldade de fiscalização na efetividade dos mesmos. Em seguida 
pontuou as isenções tributárias que são dadas não somente em âmbito federal, 
mas no âmbito do estado também. Sendo que, há isenções e incentivos, renúncia 
de receita em benefício das operadoras. E essas operadoras por muitas vezes não 
os devolvem com bons serviços.  

O presidente da CPI lembrou que a Telefônica deve cento e noventa milhões de 
reais para o PROCON de São Paulo e pagou apenas um milhão trezentos e oitenta 
mil. 
RELATÓRIO 
 
6ª Reunião da CPI das Empresas de Telecomunicações 

REUNIÃO REALIZADA DIA 05 de agosto de 2015, para 1) Ouvir o diretor da Agência 
Nacional de telecomunicações, Gerência Regional no Estado de São Paulo, Senhor 
Sandro Almeida Ramos; 2) Deliberar sobre requerimento; e 3) tratar de outros 
assuntos de interesse da CPI.  

Presentes os Deputados: Orlando Morando (Presidente), Delegado Olim,  Alencar 
Santana Braga, Ed Thomas; Chico Sardelli;  Roberto Morais; André do Prado e  
Wellington Moura. 

Requerimentos aprovados:                                   

Item 01 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Alencar Santana que 
solicita a convocação do Presidente da Sky Brasil Serviços Ltda (SKY TV), Sr. Luiz 
Eduardo Baptista, a fim de prestar depoimento nesta Comissão acerca das 
inúmeras reclamações efetuadas por seus consumidores. (vistas: Luiz Fernando 
Machado e Delegado Olim, 24.06.2015; André do Prado e Roberto Morais, 
30.06.2015.). 

Item 02 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Orlando Morando que 
solicita que esta Comissão encaminhe para a Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo requerimento para que ela informe oficialmente e de forma 
detalhada as seguintes informações sobre fornecimento dos serviços de internet nas 
Escolas Estaduais: 1) valores, quantidades e prazos dos contratos e quais empresas 
estão  contratadas; 2) obrigações dos contratos em relação ao desempenho, 
velocidade e manutenção dos equipamentos disponibilizados para a chegada do 
sinal de internet; 3) responsabilidade do contratado por eventuais quedas no 
fornecimento e os conseqüentes prejuízos que as mesmas possam gerar nos 
trabalhos pedagógicos; 4) número de escolas que estão atendidas, quais não 
estão e por quais motivos; e 5) avaliação de qualidade dos serviços prestados pelos 
contratados. 

O não comprometimento do atual gerente regional da ANATEL, Sandro Almeida 
Ramos, em suspender a venda de chips das operadoras de telefonia móvel que 
lideram o ranking de reclamações junto ao PROCON, além de respostas imprecisas 
sobre a atuação de empresas que prestam serviços clandestinos de banda larga 
foram os pontos centrais desta reunião. 

Não obstante, persistência do presidente da CPI, deputado Orlando Morando 
(PSDB), e do relator, deputado Roberto Morais (PPS), sobre a adoção de medidas 
mais duras contra as operadoras de telefonia móvel, como a suspensão da venda 
de chips, o gerente regional da ANATEL insistiu na mesma resposta, dita de 
maneiras diferentes: “posso levar isso à discussão na Agência”; “dentro da 
competência e dentro de suas limitações de recursos humanos e financeiro, a 
ANATEL realiza o trabalho de fiscalização”; “a responsabilidade é da Agência, mas 
não é um processo tão simples”; “uma das prerrogativas é melhorar a qualidade 
dos serviços”; “é um trabalho que exige ações conjuntas porque as operadoras têm 
redes e amplitude nacionais, então, o trabalho de um Estado acaba impactando 
outro”; ou “a possibilidade de suspensão da venda de chips é um caso drástico, 
pode causar desemprego, por isso trabalhamos alternativas”. 

Mesmo confrontado com os valores de multas aplicadas há 15 anos pelo PROCON 
às operadoras de telefonia móvel, fixa, tevê por assinatura e internet, cujo total 
chega a meio bilhão de reais - mas com saldo pago de apenas R$ 400 mil reais -, 
Sandro Ramos limitou-se a dizer que a prerrogativa da agência é a defesa do 
consumidor.  Segundo ele, a regional de São Paulo subsidia a agência nacional 
para que abra processo e aplique multas para as operadoras. “Mas as empresas 
recorrem e conseguem protelar o pagamento”.  

Indagado por Orlando Morando e Roberto Morais se estaria havendo 
“constrangimento” pelo fato de o gerente regional anterior, Everaldo Gomes 
Ferreira, ter sido exonerado de seu cargo após ter comparecido a uma reunião 
desta CPI e declarado que seria suspensa a venda de chips das operadoras no 
Estado de São Paulo, Sandro Almeida Ramos afirmou não ter essa informação. Disse 
que ao ser convidado para ocupar o cargo, há quatro meses, tomou 
conhecimento da participação de Gomes Ferreira na CPI, mas entendia como 
“ingerência” a busca por esse tipo de informação.  

Em resposta ao deputado Ed Thomas (PSB) sobre os altos preços cobrados dos 
serviços da telefonia móvel no Brasil, se comparados aos dos Estados Unidos, Ramos 
justificou que “talvez a competição seja a saída para esse problema”. À indagação 
do deputado Alencar Santana (PT) sobre o papel da agência no tocante à defesa 
do consumidor, Ramos citou o aplicativo ANATEL Consumidor, por meio do qual os 
usuários podem reclamar sobre serviços das empresas de telecomunicações sem a 
necessidade de utilizar os call centers. Às perguntas formuladas pelos deputados 
presentes - além dos já citados, Delegado Olim (PP), Chico Sardelli (PV), André do 
Prado (PR) e Welington Moura (PRB) - Ramos comprometeu-se a enviar as respostas 
em até dez dias.  
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Após todo conteúdo explanado pelos convidados se concluiu que, a ANATEL e as 
operadoras estão sendo, no mínimo, omissas, para não dizer coniventes e 
facilitadoras da ação de criminosos no Estado de São Paulo.  

As operadoras são líderes de reclamações, entre elas: cobranças abusivas, queda 
de ligações, alterações unilateral de contratos, ausência de transparência e falta 
de qualidade dos serviços prestados.  

O problema da habilitação de chips “pré pagos”, sem a devida segurança e a 
recusa ou demora no envio de informações cadastrais, inviabiliza o atendimento da 
Polícia, promovendo insegurança total à sociedade. 

Sendo assim, mediante ao apresentado, esta CPI requer ao Ministério Público do 
Estado de São Paulo adoção das providências jurisdicionais necessárias, para que 
se faça a suspensão imediata da habilitação de novos chips “pré pagos”, até que 
a ANATEL e as operadoras providenciem segurança aos consumidores. 
RELATÓRIO 

8ª Reunião da CPI das Empresas de Telecomunicações 

Presentes os Senhores Deputados Orlando Morando, Roberto Morais, Luiz Fernando 
Machado, Ed Thomas, Chico Sardelli e Delegado Olim, membros da Comissão 
Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de “investigar os serviços 
prestados pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, 
internet e televisão por assinatura no Estado de São Paulo”, na 8ª Reunião realizada 
hoje, dia 19/08/2015, quarta-feira, às 14h30, eis o que segue: 

Havendo quorum regimental, declarada aberta a sessão da CPI e citados os 
Deputados presentes foi dispensada a leitura e, logo, aprovada a Ata.  
 
Antes de entrar na Ordem do Dia, o Presidente convocou Sessão Extraordinária 
para o dia de amanhã, dia 20 de agosto de 2015, às 15h30. 
 
Ainda, informou que recebeu do Dr. Marzagão o inquérito policial, onde o 
Presidente da Casa é vítima de golpe envolvendo a operadora Claro. 
 
Dep. Ed Thomas declarou que recebeu da Vivo Brasil um SMS com anúncio de 
prêmio de 20 mil reais. Que, seria para ligar para número indicado e responder uma 
série de questões. Diz que, vem provavelmente de presídio e atenta quanto à 
vulnerabilidade dos consumidores. 
 
Suspensa a sessão por 3 minutos. 
 
Reabertos os trabalhos, o Presidente pede para o Vice, Deputado Chico Sardelli 
fazer a leitura do item 1 da pauta. 
  
Dep. Luiz Fernando Machado questionou sobre possibilidade de ingresso na pauta, 
de amanhã, de item da sua autoria e o Presidente concordou. 
 
Logo após, o Vice-presidente fez a leitura do Item 1 da pauta, de autoria do 
Deputado Orlando Morando, que restou ao final aprovado. 
 
Item 01 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Orlando Morando que, nos 
termos regimentais e diante das graves denúncias sobre habilitação de novos 
"chips" feitas durante as oitivas realizadas por esta CPI, solicita a aprovação da 
elaboração de Relatório Parcial das Atividades objetivando viabilizar providências 
emergenciais para a proteção dos consumidores, bem como oferecer soluções 
para os impedimentos e dificuldades que a Polícia Civil do Estado de São Paulo 
suporta para concretizar seus trabalhos de investigação e combate ao crime. - 
APROVADO 
 
Ao final da sessão, Presidente pede aos Deputados que assinem a pauta de 
convocação e relembra a sessão extraordinária de amanhã às 15h30 no plenário 
José Bonifácio. 
RELATÓRIO 

9ª Reunião da CPI das Empresas de Telecomunicações 

Aberta a sessão e dispensada a leitura da ata da sessão anterior, foi considerada 
dispensada, sendo aberta a Ordem do Dia, com a presença dos Deputados: 
Delegado Olim, Chico Sardelli, André do Prado, Ed Thomas. Foi aprovado 
requerimento do deputado Luiz Fernando Machado (solicita a esta CPI que 
requeira informações das operadoras Vivo, Telefônica e que elas prestem os 
seguintes esclarecimentos: alínea 01 - Quais cidades no Estado de São Paulo estão 
sendo ofertadas à população o serviço de Banda Larga Popular? Alínea 02 - 
Quantos usuários atualmente são beneficiados por esse serviço em todo Estado de 
São Paulo?  Alínea 03 - Qual foi o incentivo do Governo Federal para a 
implantação desse serviço no Estado de São Paulo? Alínea 04 - Qual modalidade 
do serviço é ofertada à população? Alínea 05 - Informar o comparativo de Banda 
Larga Popular instalada versus a meta do Governo no Estado de São Paulo. Alínea 
06 - Quais os meios de comunicação e marketing desenvolvidos pelas operadoras 
em prol desse serviço? Alínea 07 - Qual o projeto de expansão das operadoras para 
a melhoria do atendimento desse serviço à população.). Quando foi feita a 
exibição do vídeo da emissora rede Globo sobre os péssimos serviços da telefonia, 
mas especificamente do atendimento em call centers. 

O Deputado Alencar Santana contou que ficou sete messes sem o serviço de 
televisão, por conta de um erro de cancelamento e alteração da empresa. 

O Deputado Olim mencionou a presença de Delegados na região lembrando a 
todos o que passam com as. 

O vice-presidente da CPI traz o adjetivo trágico, como expoente de muitos outros 
em face do cenário de atendimento das empresas de telefonia, lembrando ainda 
que o Brasil é o segundo telefone mais caro do mundo, logo atrás da África do Sul. 

O presidente da CPI citou o exemplo de contador de São Bernardo do Campo que 
o procurou perguntando se ele podia fazer algo, porque ele procurou a empresa 
GVT para tentar mudar de endereço do escritório de contabilidade e não 
conseguiu. 

O Presidente da Assembleia, Fernando Capez compareceu para anuir, junto aos 
membros da CPI frente a entrega do Relatório Parcial e lembrou que 
estão  surgindo centenas de vitimas de uma quadrilha que está atuando na Claro e 
na Oi, formulando falsamente contas, titularidades de linhas telefônicas e usando as 
linhas telefônicas para extorquir em nomes de autoridades, servidores. Ainda 
comentou que o  Procurador Geral está muito interessado e que ele ficou 
impressionado, e que deseja acionar o GAECO, que é o Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime Organizado. 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e 
multa." 

O Deputado Roberto Morais perguntou quem seria o responsável neste caso, o 
diretor do departamento jurídico ou o dono da empresa. Que, a exemplo da 'Lava-
Jato', homens importantes foram presos por não cumprimento da lei. 

O Deputado Ed Thomas saúda o Delegado, parabenizando-o pelo trabalho.  

O Presidente disse que convocará reunião extraordinária, para buscar amparo 
legal junto à procuradoria da Assembleia e quiçá, até mesmo fora desta, como por 
exemplo, o Tribunal de Justiça. Seguiu perguntando ao Delegado se o mesmo 
possuía alguma documentação, que servisse de subsídio em face das operadoras. 

Delegado Ronaldo Augusto Marão Sayeg, da 5ª Delegacia de Roubo a Bancos da 
Divisão de Patrimônio do DEIC falou da concessão da telefonia móvel, enquanto 
contrato administrativo, e solicitou mais investimentos técnicos com relação aos 
órgãos de segurança pública e policiais. 

O Delegado ratificando as falas anteriores disse que, não existe sequer um controle 
de números por CPF, podendo ser habilitados uma série de números com o mesmo 
documento. Diz que, uma coisa é a interceptação eletrônica e que outra é o 
fornecimento de informação. “Na prática, se uma operadora funciona e responde 
em um dia, por que outra não o faz da mesma maneira?!” 

Disse que houve em Mococa, um homicídio envolvendo também um acidente, e 
que, provavelmente, houve ligação entre os bandidos praticantes. Então, tentaram 
pedir a quebra do sigilo, mas que a demora foi tão grande que nesse tempo os 
bandidos trocaram de chip algumas vezes e durante este tempo praticaram outros 
delitos. 

O Presidente perguntou a respeito do ‘whatsapp.’ 

O Delegado Ronaldo Augusto Marão Sayeg informou que foi pedida a quebra do 
sigilo do aplicativo e que as operadoras forneceram, contudo, os dados vinham 
criptografados e eles não tinham o código para decifrar tal linguagem, que 
pertence ao domínio do ‘facebook’. 

O Presidente atentou para o fato da fragilidade da segurança nacional e da 
quebra da Soberania, já que estão vulneráveis por conta de uma empresa como a 
‘facebook’, que, diga-se de passagem, tem como um de seus sócios um brasileiro. 
 
Delegado Ronaldo Augusto Marão Sayeg informou ainda que, se uma gangue 
resolver praticar um crime por ‘whatsapp’, não há como descobrir quais seriam seus 
integrantes, ou qual o teor da conversa. 
 
A senhora Cristina Gonzalez (representante do Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor) trouxe o ranking das empresas com maior índice de reclamações no 
país, e, por segmento, trouxe à baila a telefonia. Falou da alteração unilateral de 
contrato, que alcança o topo da lista. Narrou casos de reclamações de 
consumidores que não conseguiram acesso à internet. Citou o escândalo da total 
falta de cumprimento de informação por parte das operadoras do serviço pré-
pago. Informou que, todo fornecedor do serviço deveria disponibilizar um espaço 
on-line no site da operadora, para informar ao consumidor seu saldo residual de 
pontos e o pacote de dados já consumidos. Outrossim, neste espaço deveria haver 
o histórico dos protocolos, alterações de contrato e oferecimento contratual de 
alternativas de consumo.  
Considera que, não obstante a ANATEL possuir regulamentação, ela é desprovida 
de poder de fiscalização. 
 
Informa que, das operadoras, a Claro é a primeira em termos de queixas. 
 
Diz que o Brasil, em termos de velocidade de internet, está atrás até da Venezuela.  
 
Que, em São Paulo funciona de 28MB a 30MB por segundo e que em Presidente 
Prudente, por exemplo, são 3 MB. 
 
O Deputado Ed Thomas ponderou que se a situação é caótica em são Paulo, 
imagine em outros Estados. Diz que os dados de cobertura em 153 (cento e 
cinquenta e três) cidades são falsos. 
 
A senhora Cristina Gonzalez disse que, desde dezembro do ano passado as 
operadoras resolveram reduzir o pacote de dados, e que, esta mudança é 
unilateral e atenta contra o marco civil regulatório.  

Sugeriu que, a melhor forma seria reestruturar esses leilões, já que não existem metas 
de universalização, como também aprimorar a legislação pertinente à utilização de 
antenas. Falou do apagão analógico com liberação de apenas uma faixa. 

A convidada comentou que os atendentes das operadoras de telefonia são 
orientados, em caso de reclamações, a deixar cair à ligação. 

O Deputado Roberto Morais - Falou sobre a relação de consumo, questionando se 
somente a ANATEL regulamenta esse tipo de relação e se existe algum sindicato 
das operadoras de telemarketing que possa atuar neste cenário. 
 
O Presidente perguntou se a senhora Cristina Gonzalez poderia dar uma nota ao
serviço de telefonia? Bom, regular ou péssimo. 
 
Ao que a mesma escolheu, sem titubear, a última hipótese. 

O Presidente lembrou que o Presidente da ALESP – Assembleia legislativa do estado 
de São Paulo, o Deputado Fernando Capez foi vítima de golpe e habilitado em 
aproximadamente 10 (dez) linhas da operadora CLARO. 

O Deputado André do Prado e o Deputado Roberto Morais concordaram em 
relação ao que foi falado. 
 
CONCLUSÃO 

Por todo exposto, esta CPI constatou que, nos termos daquilo que foi ouvido, a 
ausência de cuidado no cadastramento por parte das operadoras coaduna com o 
aumento da impunidade e da criminalidade, reduzindo a eficiência dos trabalhos 
de investigação da polícia.  

Os Delegados convidados fizeram coro ao relatarem a situação caótica dos 
serviços de telefonia e foi uníssona a informação de que a falta de controle da 
venda dos chips pré-pagos, bem como a ausência de mecanismos de controle dos 
documentos cadastrais, têm contribuído para o aumento da incidência de crimes. 
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O Primeiro inscrito Deputado Chico Sardelli do PV, perguntou qual era o 
faturamento anual da empresa em 2014 no Brasil. Ao que, o presidente da Vivo, 
respondeu 41 bilhões de reais com a GVT e 36 bilhões sem a GVT. 

A segunda pergunta, do mesmo Deputado, foi sobre o montante do lucro nas 
operações brasileiras. O convidado respondeu que aproximadamente 5 Bilhões, o 
lucro líquido (3,8 a 4 Bi este ano – número genérico) 

Na sequência, a terceira pergunta foi a respeito da identidade do maior acionista. 
O representante da vivo respondeu que a Espanha detinha 71% e a Bovespa 
brasileira boa parte remanescente. 

Ainda, a quarta pergunta do líder do PV foi sobre o valor do lucro líquido praticado 
no Brasil e quanto era enviado a outros países. Ao que o presidente da Vivo 
respondeu que o modus operandi era da política de dividendos. 

Na sua quinta pergunta, o Deputado questionou quais eram as políticas de 
programas sociais no Brasil. O Diretor de Relações Institucionais, Sr. Enilson
respondeu que eram investidos mais de 50 milhões em projetos sociais, tais como: 
Fundação Vivo, Pro-menino, Pro-ninho, Pescando com Rede 3G em Cabrália, 
investimento em teatros, projetos de erradicação da prostituição e da pobreza e 
programas de prevenção de doenças (SMS-dengue). 

Por fim, na sexta pergunta, o Deputado Chico Sardelli pediu quadro comparativo 
sobre preço da tarifa no Brasil e no mundo. O Presidente da Vivo disse que o sinal 
Telecom no Brasil é bem diferente do resto do mundo (leia-se Europa e EUA) e as 
taxas tributárias são muito “significativas”. Continuou dizendo que, não obstante os 
investimentos em 3G e 4G, não há retorno econômico, já que o setor de telefonia 
brasileiro caiu 6%. E, que não tem lógica investir no Brasil. “O grupo Telefônica
investiu 55 bilhões de euros nos piores anos, gerando 100 mil empregos diretos e 
indiretos e o setor de telecomunicações foi o único que não foi inserido no quadro 
de taxas de inflações”. 

O Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando, perguntou se assim como no 
Brasil, a ligação é paga por minuto em outros lugares do mundo. Ao que o 
representante da Vivo respondeu que o cenário monetário do Brasil é o pior possível 
e seguiu relatando os serviços oferecidos, bem como as metas da empresa, tais 
como: mobile, GVT, combos (fusão one place) e a demanda para que tais serviços 
funcionem com excelência. Disse que 4 milhões de domicílios no Estado, já 
possuem cobertura com fibra. Ilustrou abordando contrato com Governo Estadual, 
para melhoria dos serviços de banda larga e adesão à tecnologia de fibra. Falou 
que a GVT tinha equipes próprias em campo e que iam para adotar o mesmo para 
Vivo. 

O Relator da CPI, Deputado Roberto Morais, perguntou qual era o número atual de 
reclamações no PROCOM e como a Vivo costumava resolver, se administrativa ou 
judicialmente. O Diretor Jurídico respondeu que dependia do caso, mas que uma 
vez na esfera judicial, em caso de transito em julgado com sentença desfavorável 
à empresa, não costumavam recorrer. 

Relator continuou perguntando sobre a questão das rodovias, da instalação de 
antenas e do péssimo sinal de telefonia. O representante da Vivo informou que 
cada Município tinha uma legislação específica e que esperava uma lei federal 
para equacionar. Respondeu ainda que o serviço no Brasil estava sobrecarregado 
e chegou ao máximo, que em no máximo 5 anos com a implantação do 4G e 
depois do 5G o cenário iria melhorar. 
O presidente da CPI, Deputado Orlando Morando questionou se a Vivo fez alguma 
pesquisa sobre impacto à saúde, em razão da radiação emitida pelas antenas. 
Presidente da Vivo respondeu que havia estudos no mundo, mas não respondeu 
diretamente ao questionamento. Limitou-se a contrapor que a ANATEL é 
responsável pela imposição de certos limites, como instalação próxima a hospitais e 
escolas. Informou que caso fossem tomadas medidas legais para implantação das 
antenas, o Município suspendia a liminar. 

O presidente da CPI continuou no mesmo tema, perguntando se a empresa 
poderia fornecer os locais onde foram suspensas as implantações das redes e 
antenas e qual o prazo. A Assessoria do presidente da Vivo informou que, no 
máximo, a informação chegaria, em algumas semanas. 

O Deputado Chico Sardelli do PV perguntou se a Vivo tem contrato com o Governo 
do Estado e que gostaria de saber se a tarifa por minuto, estabelecida em 
contrato, era a mesma contratada com qualquer outra pessoa física. Ao que, o Sr. 
Enilson, Diretor de Relações Institucionais respondeu que tudo era publicado em 
Diário Oficial e que é natural, no caso do contrato com o Governo o preço ser mais 
reduzido, por tratar-se de pacote. 

O Deputado Luiz Fernando Machado perguntou: o porquê do sucesso da fusão 
Vivo e GVT; se nossas tarifas serão compatíveis com as da Espanha; qual será a 
relação da empresa com o whatsapp; plano de expansão; fibra; qual programa 
nacional de banda larga (desoneração de PIS/COFINS); quais cidades banda larga 
em São Paulo; quantos usuários são beneficiados; qual incentivo do Governo 
Federal, em termos de imposto; qual modalidade ofertada à população de São 
Paulo; quais meios de marketing em prol deste serviço. 

“(O Programa Nacional de Banda Larga foi criado pelo Decreto nº 7.175, de 12 de 
maio de 2010. O objetivo do Programa é expandir a infraestrutura e os serviços de 
telecomunicações, promovendo o acesso pela população e buscando as 
melhores condições de preço, cobertura e qualidade. A meta é proporcionar o 
acesso à banda larga a 40 milhões de domicílios brasileiros até 2014 à velocidade 
de no mínimo 1 Mbps. O Programa é constituído de uma série de ações, em 
diversas dimensões, organizadas da seguinte forma:Outorga de espectro para 
banda larga. A faixa de freqüência de 2,5 GHz possibilitará a oferta de banda larga 
móvel de alta velocidade (4G) e a de 450 MHz será voltada para ampliação do 
atendimento de áreas rurais por serviços de telefonia e de internet banda larga. 
Desoneração tributária para estímulo ao investimento em redes – REPNBL. Destina-
se a projetos de implantação, ampliação ou modernização de redes de 
telecomunicações que suportam acesso a internet banda larga. Ampliação do 
acesso à banda larga – terminais e serviços. Incentivo à universalização da banda 
larga por meio da redução das alíquotas de PIS/Cofins para terminais de acesso. 
Revisão do marco legal de implantação de infraestrutura de telecomunicações. O 
MiniCom trabalha na construção de dois instrumentos regulatórios: Lei Geral de 
Instalação de Infraestrutura de Telecomunicações e Decreto de Implantação 
Conjunta de Infraestrutura e Direito de Passagem. Saídas internacionais de dados – 
anel sulamericano e cabos submarinos. O anel ótico sul-americano é um projeto 
inovador que nasceu no âmbito do Conselho de Infraestrutura da UNASUL, com a 
intenção de promover benefícios  econômicos e integração cultural dos países 
membros. Política de atração de conteúdos para o Brasil – data centers. O Brasil 
tem grande potencial para ser um pólo de conteúdos digitais em nível mundial nos 
próximos anos. A política de criação de cabos submarinos contribuirá de maneira 
significativa para isso.” 

p q j q p ç
Especial de Combate ao Crime Organizado. 

Ao final da leitura o relatório parcial foi aprovado. 

 
 
Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta 
minutos, no Plenário José Bonifácio da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, realizou-se a Nona Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 
constituída pelo Ato nº 97, de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante 
Requerimento nº 253, de 2015, com a finalidade de “investigar os serviços prestados 
pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e 
televisão por assinatura no Estado de São Paulo”, sob presidência do Deputado 
Orlando Morando. Presentes os Senhores Deputados Orlando Morando, Alencar 
Santana Braga, Ed Thomas, Chico Sardelli, André do Prado e Delegado Olim 
(membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Luiz Fernando Machado, 
Rogério Nogueira e Roberto Morais. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião 
anterior foi aprovada. Ordem do dia: 1) Requerimento para deliberação e 2) leitura, 
discussão e deliberação de relatório preliminar da CPI Empresas de 
Telecomunicações. Item 01 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Luiz 
Fernando Machado que solicita que esta CPI requeira informações às Operadoras 
VIVO e TELEFÔNICA e que elas prestem os seguintes esclarecimentos: 1) Quais 
cidades no Estado de São Paulo estão sendo ofertadas à população o serviço de 
Banda Larga Popular?; 2) Quantos usuários atualmente são beneficiados por esse 
serviço em todo Estado de São Paulo?; 3) Qual foi o incentivo do Governo Federal 
para a implantação desse serviço no Estado de São Paulo?; 4) Qual modalidade 
do serviço é ofertada à população?; 5) Informar o comparativo entre Banda Larga 
Popular instalada x Meta do Governo no Estado de São Paulo; 6) Quais os meios de 
comunicação e marketing desenvolvidos pelas operadoras em prol desse serviço?; 
e 7) Qual o projeto de expansão das operadoras para a melhoria do atendimento 
desse serviço a população? Em discussão, não houve oradores inscritos para 
discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado. O Senhor Deputado Orlando 
Morando suspendeu os trabalhos para que a Comissão aguardasse a chegada do 
Senhor Deputado Fernando Capez, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo. Reaberto os trabalhos, o Senhor Deputado Orlando Morando passou 
a palavra para o Senhor Deputado Fernando Capez. O Senhor Deputado Fernando 
Capez parabenizou o trabalho da Comissão e disse que todo o empenho do 
Colegiado será de grande valor para a sociedade. Disse que conversou com o 
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Senhor Márcio Fernando Elias 
Rosa, sobre a CPI e que agendará dia para que a Comissão entregue 
pessoalmente a ele. Ademais, disponibilizou para auxílio da CPI o serviço do núcleo 
de ações estratégicas da Assembleia a fim de auxiliar no que for necessário. O 
Senhor Deputado Orlando Morando agradeceu a presença do Presidente da 
Assembleia e passou à leitura integral do Relatório Preliminar. Finalizada a leitura, o 
Senhor Deputado Orlando Morando colocou o relatório “em discussão”. O Senhor 
Deputado Chico Sardelli solicitou a palavra o parabenizou o relatório apresentado. 
“Em votação”, o relatório preliminar foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de 
Audiofonia e a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte 
desta ata que eu, Filipe L. Carriço, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua 
Excelência. O referido relatório preliminar encontra-se disponível no “Diário Oficial 
do Estado de São Paulo/Poder Legislativo/de 22 de agosto de 2015/páginas 11 e 
12/ Comissões”. Ata aprovada em reunião de 02 de setembro de 2015. 
 
RELATÓRIO 

11ª Reunião da CPI das Empresas de Telecomunicações 

Presentes os Senhores Deputados relacionados, membros efetivos e substitutos da 
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de “investigar os 
serviços prestados pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, 
móvel, internet e televisão por assinatura no Estado de São Paulo”, na Reunião a
realizada hoje dia 09/09/2015, quarta-feira, às 14:30 horas, no Auditório Deputado 
Paulo Kobayashi, com a finalidade de proceder à oitiva do Senhor Amos Genish, 
Presidente da Empresa de telefonia TELEFÔNICA VIVO, eis o que segue: 

PRESENTES OS DEPUTADOS: 

Luiz Fernando Machado - PSDB 

Orlando Morando - PSDB 

Alencar Santana Braga - PT 

Rogério Nogueira - DEM 

Ed Thomas - PSB 

Chico Sardelli - PV 

Roberto Morais - PPS 

André do Prado - PR 

Delegado Olim – PP 

Cesinha de Madureira - DEM 

Aberta a Sessão, dispensada a leitura e aprovada a Ata da Sessão anterior foi 
aberta a Ordem do Dia com o Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando, 
convidando o representante da empresa Vivo para fazer parte da Mesa. 

O Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando comenta e lastreia a força do 
inquérito e a importância da legitimidade, conferida aos parlamentares, em razão 
da CPI. 

O Relator, Deputado Roberto Morais, menciona a importância da CPI para apurar 
fatos não abertos ao público em geral, tais como a questão das leis municipais e a 
instalação das antenas, citando cidades como Piracicaba e Guarulhos, e, a 
questão da demora do atendimento nos calls centers. 

O Presidente da empresa iniciou sua fala relatando o quadro do setor da telefonia 
no Brasil. Fez um prognóstico positivo das atividades da sua empresa. Disse que, de 
40 milhões de usuários, as reclamações do PROCON somam 4,4 mil e que dos 100% 
das ligações recebidas pelo calls centers, 70% advinham de questionamentos sobre 
produtos e serviços, sendo ‘somente ‘ 22% originários de “problemas” sobre a 
operadora. 

Presidente da CPI pergunta qual tempo médio de espera, para atendimento do 
serviço dos calls centers. 

O técnico do setor, representando a empresa Vivo respondeu que, no serviço pós-
pago, o tempo de espera é de 1 (um) minuto e no pré-pago, em média de 6 (seis) 
minutos. E que, há essa diferença, pela demanda maior neste último serviço. 
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Ainda que, não obstante ter aceitado sugestão de datas para oitiva dos 
representantes das empresas do próprio sindicato, a mesma não foi cumprida. 

Disse que, não abrirá mão de usar de todos os meios legais cabíveis, para investigar 
sobre os péssimos serviços de telefonia oferecidos aos consumidores. 

O Deputado Roberto Morais lembrou aos presentes que a CPI pode ser prorrogada 
e assim será feito, caso haja conveniência e oportunidade dos parlamentares.  

O presidente da CPI, Deputado Orlando Morando, mencionou a presença do 
representante da Vivo na reunião anterior e agradeceu a empresa dizendo que, 
pelo menos haviam honrado com aquilo que se predispuseram. Disse, ainda que, a 
empresa enviou o faturamento de pós e pré-pago, contudo como o material é 
sigiloso, informou aos Deputados que caso queiram ter acesso, o mesmo encontra-
se em seu gabinete à disposição. Concluiu dizendo que espera até a semana que 
vem, para que a empresa Vivo, cumpra todas as demais demandas prometidas em 
reunião última. 

Sem mais. Encerrada a Sessão. 
RELATÓRIO 

13ª Reunião da CPI das Empresas de Telecomunicações 

Presentes os Senhores Deputados abaixo relacionados, membros da Comissão 
Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de “investigar os serviços 
prestados pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, 
internet e televisão por assinatura no Estado de São Paulo”, na Reunião realizada 
hoje, dia 23/09/2015, quarta-feira, às 14h30, no Auditório Teotônio Vilela, com a 
finalidade de ouvir depoimento do Senhor Rodrigo Abreu, Diretor Presidente da TIM 
no Brasil, e tratar de assuntos de interesse da CPI, eis o que segue: 
 
Deputados presentes: 
 
Orlando Morando - PSDB 
Ed Thomas - PSB 
Roberto Morais - PPS 
André do Prado - PR 
Delegado Olim – PP 
Antonio Salim Curiati - PP 

 
Aberta sessão e aprovada a ata pela dispensa da leitura da sessão anterior foi 
aberta a Ordem do Dia. O Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando 
convidou o Diretor Presidente da TIM no Brasil, Senhor Rodrigo Abreu para sentar-se 
junto aos membros da Mesa e informar seus dados pessoais. Presidente deu ciência 
e solicitou afirmação do convidado sobre o conhecimento do termo do depoente 
e seus compromissos sobre a Lei. O Presidente da TIM leu em voz alta o termo e fez 
uso da palavra explicando a atuação da presença da empresa no país. 
O presidente da TIM disse ter objetivos comuns aos desta Casa. Cumprimentou os 
membros da Mesa e fez introdução dando dados básicos da empresa no país. 
 
O Diretor Presidente disse que a TIM: 
 

         é a segunda maior operadora do país, com 74 milhões de clientes, englobando 
95% da população urbana; 

         começou a trabalhar em 1988 no país; 
         terá investimento de 14 bilhões entre 2015 a 2107; 
         investe muito mais que o lucro líquido da empresa; 
         tem como principal acionista, o grupo telecom Itália, mas diz que tem mais de 

1,5 milhão de acionistas no Brasil; 
         é a única da categoria que se adequa ao critério da BMF Bovespa; 
         conta com 13 mil empregados diretos e 35 mil empregados indiretos; 
         é a maior empresa, em termos de arrecadação, no país, com quase 9 milhões 

de reais de contribuições com impostos, recolhendo 1,4 bi só de ICMS em 2014; 
         em São Paulo, na região do Grande ABC fica o grande polo de atendimento e 

processamento de dados em Santo André com aproximadamente 4 mil 
colaboradores; 

         foi a primeira operadora a ter licença nacional; 
         foi a primeira a derrubar chamadas por minuto e mudou a tarifação, eliminando 

a tarifa de longa distância e desta maneira permitiu que muitos dos usuários de 
pouco poder aquisitivo possam ter acesso a comunicação e a internet; 

         possibilitou ao usuário pré pago o serviço de internet 
 
Continuou dizendo que: 
 

         têm muito trabalho pela frente e que estão implantando equipamentos de rede 
de forma frenética e que sabem que tem muito a 

melhorar e o tem feito e trabalham incansavelmente por meio de intervenções 
técnicas ou por meio de processos; 
 

       todos os dias 4,5 bilhões de registros de utilização de redes são registrados pela 
TIM, de maneira a gerar uma complexidade considerável para sua operação; 
 

       a TIM atua na área de Responsabilidade Social, por meio do Instituo TIM focadas 
em ciência tecnologia e informação tendo vários projetos no Estado; 
 

       é engenheiro elétrico da UNICAMP e que passou por várias empresas nacionais 
e multinacionais até 2013 quando assumiu a presidência  da TIM. 
 
O Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando, solicitou ao secretário das 
Comissões que providenciasse veiculação da matéria da rede globo que retratava 
o cenário caótico dos péssimos serviços oferecidos (principalmente dos call centers 
das operadoras), sendo o cerne da CPI o sentimento de indignação da sociedade 
em face deste atentado contra os direitos do consumidor. 
 
A matéria tratava sobre as enumeras queixas recebidas pelos órgãos de defesa do 
consumidor sobre o longo tempo de espera para atendimento junto ao serviço de 
call centers das operadoras. A reportagem fala, ainda, que o tempo médio de 
espera é de 12 minutos a 40 minutos e em caso de tentativa de cancelamento. 
Uma entrevistada confessou ter sido coagida a escutar todos os 80 pacotes, antes 
de efetuar o cancelamento. A emissora de TV informa que pela Lei o primeiro 
atendente tem que cancelar a linha, mesmo que haja conta em aberto e também 
não podem demorar mais de um minuto e meio, para efetuar todo procedimento.  
 
 
O Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando perguntou ao depoente se ele 
achava que a Rede Globo havia inventado ou mentido. 
 
O representante da TIM disse que o tempo médio, de atendimento é de 47 
segundos para se conectar com atendente. 

O presidente da Vivo relatou histórico de implantação da banda larga no Brasil. 
Citando a data de 2010. Como norte para acréscimo da velocidade de 5MG para 
25MG. 

O Deputado Luís Fernando Machado ponderou fracasso na instalação do 
programa federal de implantação de banda larga nas escolas, na certeza de que 
as operadoras não cumpriram suas metas e não implantaram o telecentros. 
Informou, ainda que posteriormente fizeram um saldo de trocas de metas, para 
mais de mil escolas públicas terem acesso à banda larga, mas a metas para 
universalização e o programa de banda larga larga como um todo resultaram em 
um fracasso absoluto. 

O sr. Nilson, relações Institucionais da Vivo comentou que o saldo de trocas de 
metas seriam revistos de 5 em 5 anos e que o programa permitiu que fossem 
implantadas banda larga em 56 mil escolas no Brasil e em São Paulo, 10 mil, 
aproximadamente. 

O Deputado Luís Fernando Machado questionou sobre fibra ótica. O presidente da 
Vivo respondeu que 4 bi foram investidos e que está apresentando plano ao 
Governador. 

Na sequência foi dada palavra ao Deputado Alencar Santana que perguntou se o 
presidente da Vivo tinha ciência do relatório parcial publicado por esta CPI, onde a 
sra. Cristina Gonzalez,  do PROCOM informou que os atendentes eram orientados a 
deixar a ligação cair. Ainda perguntou ao CEO da Vivo se ele podia afirmar se 
alguma das suas terceirizadas da Vivo fazia esse tipo de procedimento. Presidente 
da Vivo negou. 

O presidente da CPI, Deputado Orlando Morando veiculou vídeo no telão do 
auditório onde reportagem recente da TV globo tratava sobre os abusos sofridos 
pelos consumidores das empresas de telefonia, principalmente na questão do 
cancelamento frente ao péssimo atendimento junto aos calls centers. 

O presidente da Vivo ficou na dúvida onde poderiam ser feitos os cancelamentos 
das linhas. Respondeu que eram 350 lojas próprias no Brasil e que, segundo 
informação dos seus técnicos eram os locais onde se poderia fazer o 
cancelamento da linha. 

O Deputado Cesinha de Madureira mencionou PL de sua autoria – PL 416/15 – que 
obrigava operadoras de São Paulo, no momento da compra do chip pré-pago a 
apresentação de documentos. Falou da sugestão do presidente da CPI, tirar uma 
foto no momento do cadastramento, para controle e segurança. Perguntou 
quanto a Vivo faturava nas vendas do pós pago e do pré-pago no Brasil. O 
presidente da Vivo comprometeu-se em entregar informações a posteriori. 

O Deputado OLIM contou que ao longo dos seus 22 anos de trabalho como 
Delegado de polícia precisou desesperadamente da área da telefonia. Relatou a 
falta de cuidado no cadastro dos chips, onde um CPF poderia estar em várias 
linhas, dificultando o trabalho da polícia e facilitando a vida do bandido. 

O Presidente Orlando Morando Morando, pergunta se o presidente da Vivo 
assinaria um TAC com esta CPI para assumir compromisso de melhoria no setor, 
com estabelecimento de prazo. O CEO da Vivo respondeu que dentro de algumas 
semanas enviaria proposta a CPI. 
RELATÓRIO 

12ª Reunião da CPI das Empresas de Telecomunicações 

 
Presentes os Deputados abaixo relacionados, membros efetivos, da Comissão 
Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de “investigar os serviços 
prestados pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, 
internet e televisão por assinatura no Estado de São Paulo”, para Reunião realizada 
hoje dia, 16/09/2015, quarta-feira, às 14h30, no Auditório Teotônio Vilela, com a 
finalidade de: 1) proceder à oitiva do Senhor Francisco Valim, Presidente da 
Empresa de telefonia NEXTEL no Brasil, para dar esclarecimentos sobre a atuação 
da sua empresa no Estado de São Paulo em virtude do grande número de 
reclamações de usuários; 2) proceder à oitiva do Senhor Bayard Gontijo, Presidente 
da Empresa de telefonia OI no Brasil, para dar esclarecimentos sobre a atuação de 
sua empresa no Estado de São Paulo em virtude do grande número de 
reclamações de usuários; e 3) tratar de assuntos de interesse da Comissão; sendo 
assim, eis o que segue: 

Membros presentes: 

Orlando Morando - PSDB 

Alencar Santana Braga - PT 

Ed Thomas - PSB 

Chico Sardelli - PV 

Roberto Morais - PPS 

André do Prado – PR 

Aberta a sessão e aprovada, pela dispensa da leitura da Ata, a sessão anterior foi 
aberta a Ordem do Dia. 

O Presidente após a leitura da pauta da sessão convidou para sentar a mesa, o 
presidente da Nextel. Diante sua ausência, perguntou se havia algum 
representante da empresa. Uma representante levantou-se, contudo sem 
procuração. O Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando pediu para que 
fosse feita, via secretaria das Comissões, intimação com advertência. Informou 
ainda que, em caso de uma terceira tentativa de comparecimento sem êxito, seria 
feito uso de força coercitiva. Ainda, Presidente comunicou se no limite, o 
representante estiver fora do país farão relatório sem a presença do representante. 
Na sequência, fez a convocação da OI, que no mesmo contexto da primeira, 
restou ausente e recebeu advertência. O presidente registrou que, não obstante o 
recebimento das justificativas das duas empresas, não há dever de ofício 
regimental da CPI em aceitá-las. 

O Presidente citou requerimentos do Deputado Luis Fernando Machado, que 
entrarão na pauta da próxima sessão. 

O Deputado Alencar Santana considerou uma falta de respeito e de consideração 
a ausência dos representantes das empresas intimadas, já que considera que a CPI 
tem poder de polícia e legitimidade para tal investigação. Disse ainda que, tal 
atitude era um ataque para o Parlamento. 

O Presidente disse que fará uso de todos os mecanismos legais que dispõe, para o 
bom andamento da CPI. 
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O Deputado Olim ao fazer uso da palavra relatou o enorme problema causado 
pela operadora ao faltar com informações à polícia. Disse, ainda que a Claro 
atendia bem mal aos delegados e que mesmo com ordem judicial a operadora 
demorava para enviar as informações. 

Antônio Oscar de Carvalho, diretor Jurídico confirmou que o sistema foi implantado 
em maio deste ano, para dar maior celeridade à resposta às polícias. 

O Declarante disse que não vai poupar esforços para aprimorar o atendimento das 
polícias e que possui 60 funcionários para atender a demanda com milhares de 
solicitações. Disse que a quantidade de documentos para investigação é 
gigantesca, mas que estão aprimorando essa seara. 

Deputado Chico Sardelli perguntou se a Claro mantém contratos com o Estado de 
São Paulo e quais eram. 

O Presidente da Claro citou alguns dos contratantes tais como: o Tribunal de 
Justiça, Sabesp, Fundação Casa, a Imprensa Oficial e a Secretaria de 

Planejamento e informou que em 2014 haviam mais contratos, mas alguns já foram 
cumpridos. 

 A Sra. Adriana Coutinho Viale, representante da Embratel disse que os contratos 
estão em vigência e alguns tratam sobre comunicação de dados, telefonia fixa e 
móvel. 

O Deputado Chico Sardelli perguntou se existe valor diferenciado para o Estado. 

A Sra. Adriana disse que no pregão eletrônico vão colocando os lances a cada 20 
ou 30 segundos e que os preços são públicos. 

O Deputado Chico Sardelli perguntou se o representante da Claro sabe o número 
de funcionários, ao que o mesmo respondeu que eram 18.578 só em São Paulo.  

Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando perguntou ao Declarante se ele 
achava que um funcionário de ‘call center’ conseguia sustentar uma família de 4 
(quatro) pessoas com R$ 1000,00 (mil reais). 

O Deputado Roberto Morais perguntou sobre o sinal que "não pega" na estrada e 
se existia alguma ação para dirimir tal situação. 

O Presidente da Claro citou o programa ‘suite off’ da operadora. 

O Deputado Roberto Morais disse que em Piracicaba tem uma lei com proibição 
de colocação de antenas e que as pessoas têm medo da radiação e do câncer 
causado por ela com implantação das antenas. 

O representante da operadora disse que infelizmente a tecnologia capaz de 
atender a toda essa demanda ainda possui radiação. Ainda disse que, “a única 
coisa que ameniza é a radiofrequência não ionizante”, pois os estudos atestam a 
possibilidade de redução da torre de telefonia. 

Ainda disse que, trabalhou em potência em antenas com 100 mil watts e que 
nunca ouviu nenhum caso de trabalhadores do setor, com câncer. E, que a 
potência é muito pequena.  

Disse que, hoje infelizmente terão de conviver com as antenas. E que, existem 237 
Municípios com legislações restritivas sobre implantação de antenas, como recuo 
de identificações, tamanho e distância, recuo de escolas, creches, hospitais e 
clínicas, altura do mastro e contrapartida e que tomou ciência até de uma “lei do 
tombo”. 

Outrossim, informou que para alugar um espaço chegam a gastar mais de 2 mil 
reais. 

Os Deputados mencionaram o caso do Presidente da ALESP, Deputado Fernando 
Capez, que tem mais de seis números ligados ao seu CPF. 

O Deputado Cesinha de Madureira abordou em compasso ao Deputado Roberto 
Morais a questão da radiação e a implantação de antenas das operadoras, 
perguntando, ainda sobre quais as medidas tomadas pela Claro em razão da 
venda dos chips dos telefones pré pagos, que é feita aleatoriamente nos botecos e 
nos postos de gasolina, sendo que 75% dos chips é de serviço pré pago e este que 
sistema dá muito mais retorno financeiro para operadora. 

O representante da Claro disse que tomam muitas medidas: tentam enriquecer o 
cadastro das pessoas consultando os ‘biros’, a exemplo do Serasa e do SPC. E, que 
sistemas anti fraude, tentam confrontar uma série de informações, pois os sistemas 
enxergam a incoerência e o cadastro não é feito, ficando a venda impedida. Disse 
que tomaram a iniciativa de limitar o número de chips por CPF, de modo a dificultar 
as fraudes. Ainda, o Declarante afirmou que vender pré-pago é muito mais caro 
que vender o pós-pago.  

O Deputado Cesinha de Madureira ressaltou que deveria haver um cadastro, no 
mínimo, e citou o caso dos EUA que solicita passaporte (no caso dos estrangeiros) 
para compra do chip. 

A Claro informou que o setor ganhou 3 bilhões e que, o Grupo América Móvel está 
em prejuízo porque está em construção, investindo mais de 9 bilhões de reais, 
sendo que o retorno é de 24 a 50 meses. 

O Presidente retoma a discussão focando no cerne da questão, a melhoria dos 
serviços prestados ao consumidor e não no balanço anual da empresa. 

 
Foi veiculada a reportagem da TV Globo, sobre os péssimos serviços de ‘call 
center’. A Globo mostra a pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa - tempo médio 
12minutos - e teve operadora que deixou esperando 40 minutos. Mostra exemplo 
de uma cliente que tentou cancelar a linha e disse que antes ela teria que ouvir 70 
Ofertas. 

O Presidente da Claro disse que são 32 milhões de clientes em SP. 

O Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando disse que, as reclamações dos 
clientes junto ao PROCON, sobre cobranças, pacotes de oferta e contratos mais 
que dobraram. Ainda, contou o caso do Luciano Batista que ingressou nas 
“pequenas causas” e que a empresa pagou o “teto” e na sequência questionou 
sobre a veracidade da informação de que a empresa prefere recorrer a Justiça a 
resolver na esfera administrativa. 

O presidente da Claro disse que vai fazer a ampliação do serviço de melhoria e 
que os números do PROCON representam 0,001% da base, que é muito pouco. 

O Deputado Orlando Morando, presidente da CPI citou o Habib's e que a escusa 
não procede e ainda, perguntou se a empresa está disposta a assinar um TAC.  

Encerrada a sessão 

p.s. – Sessão encerrada por motivos de força maior – (“invasão” do Sarau da Frente 
Parlamentar da Juventude). 

O Deputado Orlando Morando perguntou qual o tempo médio desde o primeiro 
atendimento até o final. 
 
O Depoente informou que eram 5 minutos ou 303 segundos, em média e diz que os 
planos pós-pagos e empresas levam mais tempo, pela sua complexidade que os 
planos pré-pagos. 
 
Ao reiterar pergunta sobre veracidade da matéria, o Deputado Orlando Morando 
também questiona sobre as ações de melhoria nas cobranças consideradas 
abusivas. 
 
O Depoente disse que não é a média o que dizia a matéria da Globo e apresentou 
outra matéria da emissora criticando serviços bancários, ao que o Presidente da 
CPI pediu para o Depoente ater-se ao foco da discussão. 
 
Deputado Orlando Morando perguntou qual número de clientes no Estado de São 
Paulo, informando o número de reclamações consideradas cobranças abusivas, 
mais que dobrou em 2015. 
 
O Depoente disse que são 18 milhões de clientes no Estado de São Paulo e que 
houve aumento da complexidade. Quando um usuário muda de plano há a 
mudança ‘pro-rata’e até o dia da cobrança cobra o plano anterior. Ao questionar 
se essa era a causa das reclamações pelas cobranças consideradas abusivas, o 

Depoente diz que cursos feitos pelo celular, por exemplo, os de idioma são tarifados 
e as pessoas não se atentam. O Depoente continuou informando que a TIM está 
com projeto de iniciativa junto aos Procons, por meio de Resoluções, para que 
queixas sejam fundamentadas. Disse que irão criar o 0800 PROCON, onde casos 
simples podem ser resolvidos pelo próprio órgão e informa que 30% das 
reclamações que chegaram direto, sem atendimento anterior pela operadora. 
 
O Presidente da CPI perguntou se depoente considera baixo o índice de 
reclamações, ao que este último respondeu afirmativamente já que considera 0,01 
% um índice baixo. 
 
Presidente da CPI reiterou questionamento anterior ao Depoente, ressaltando se ele 
considera o motivo das reclamações a maior complexidade da tecnologia, ao que 
o representante da TIM assumiu ser também pelo volume de serviço prestado, 
informando que de 38 milhões de usuários no Brasil em 2010, hoje são 74 milhões no 
país, e, que antigamente 24% dos usuários usavam a  internet e atualmente este 
número dobrou. 
 
Ao final, Diretor da TIM comprometeu-se em assinar um TAC com esta CPI. 
RELATÓRIO 

14ª Reunião da CPI das Empresas de Telecomunicações 

Reunião regimentalmente cancelada por falecimento de ex-deputado.  

O Presidente da Assembléia, Deputado Fernando Capez lamentou o falecimento 

da Deputada Maria Lúcia Prandi e reiterou necessidade de fazer um 

aperfeiçoamento na legislação, do bloqueio do código do IMEI. 

O Presidente da CPI lembrou ao Presidente da Casa, Deputado Fernando Capez, 

que a CPI entregou o relatório parcial ao procurador geral Márcio Elias Rosa e que, 

não obstante transcorrido prazo de 30 dias, (sendo cumprido o regimento, pois foi 

entregue relatório parcial ao Ministério Público e ao presidente do Tribunal de 

Justiça), ainda não responderam.  

Na sequência o Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando, agradeceu ao 

senhor Bayard Contijo, diretor-presidente da Oi no Brasil e pediu desculpas, já que

era um caso atípico, não estando previsto. 
RELATÓRIO 

15ª Reunião da CPI das Empresas de Telecomunicações 

Presentes os Senhores Deputados: Orlando Morando, Luiz Fernando Machado, 
Cesinha de Madureira, Chico Sardelli e Roberto Morais na Comissão Parlamentar de 
Inquérito constituída com a finalidade de “investigar os serviços prestados pelas 
empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e 
televisão por assinatura no Estado de São Paulo”, na 15ª Reunião realizada, hoje, 
dia 21/10/2015, quarta-feira, às 14h30, no Auditório Deputado Paulo Kobayashi foi 
deliberada pauta e feita oitiva do Senhor José Antônio Felix, Diretor Presidente da 
Empresa Claro no Brasil, sendo este o relatório que segue: 
   
Iniciada a sessão e aprovada a ata, pela dispensa da leitura da sessão anterior foi 
aberta a Ordem do Dia. Feita leitura pelo Deputado Chico Sardelli e aprovado o 
requerimento feito pelo Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando, que 
‘solicita que esta Comissão encaminhe para o Sindicato dos Trabalhadores de 
Telecomunicações de São Paulo (TELETEL) convite para que seu presidente, o 
Senhor Almir Munhoz, compareça a esta CPI com a finalidade de apresentar 
informações pertinentes à sua área de atuação’, este último justificou o teor do 
mesmo por conta de denúncias sobre instrução das operadoras quanto ao 
procedimento dos operadores de ‘calls centers’, que desligavam propositalmente 
as ligações.  
Na sequência, foi convidado para fazer parte da Mesa o Senhor José Antônio Felix, 
Diretor Presidente da Empresa Claro no Brasil que informou sua qualificação e fez a 
leitura do termo de compromisso. 

O Declarante inicia dizendo que o grupo Claro, Net e Embratel estão a disposição 
para prestar todos os esclarecimentos a esta CPI e seguiu informando que, 
conectam mais de 900 milhões  de pessoas e geram mais de 100 mil empregos no 
país.  

Ainda, que pretendem investir muito no país e que os esforços da empresa no Brasil 
estão focados na ampliação da infraestrutura e na inovação. 

Informou que, a tecnologia 4G da Claro em 2012 foi considerada a mais rápida do 
país pelo critério do 'open signal' e contou que está há 2 meses no cargo e que por 
isso, veio acompanhado com o todo staff, fazendo assim a devida apresentação 
dos representantes dos mais diversos setores da operadora. 
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RELATÓRIO 

17ª Reunião da CPI das Empresas de Telecomunicações 

Presentes os Senhores Deputados: Orlando Morando, Roberto Morais, Alencar 
Santana, Cesinha de Madureira, Wellington Moura, Ed Thomas, Chico Sardelli, 
Delegado Olim na Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade 
de “investigar os serviços prestados pelas empresas de telecomunicações, 
envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura no Estado de 
São Paulo” na reunião a realizada no dia 04/11/2015, quarta-feira, às 14h30 no 
Auditório Teotônio Vilela, com a finalidade de proceder à oitiva do Senhor Luiz 
Eduardo Baptista, Presidente da SKY no Brasil, e tratar de assuntos de interesse da 
CPI, eis o que segue: 

Aberta à sessão e aprovada a ata pela dispensa da leitura da sessão anterior foi 
aberta a Ordem do Dia. 

Em seguida foi convidado para sentar-se à Mesa, o presidente da Nextel, o Senhor 
Luiz Eduardo Baptista, Presidente da SKY que fez sua qualificação, firmando 
compromisso da verdade, nos moldes da Lei 1579/52. 

Inscrito o Deputado Luís Fernando Machado, este parlamentar fez seis 
questionamentos sobre a atuação da empresa no Brasil, dentre eles, inquiriu sobre 
possibilidade de corte de gastos, por conta da crise e, ainda, sobre a quantidade 
de funcionários empregados. Por fim, Preocupado com a situação em Jaguariúna 
pediu relato de cenário para esta cidade. 

O Senhor Luiz Eduardo Baptista relatou que a empresa investe de 150 a 250 milhões 
de reais anualmente e que são cumpridores de todas as obrigações legais que 
possuem. Contou que estão tentando replicar um produto pré-pago de televisão, 
que representa 30% das vendas e permite que o consumidor tenha acesso a um 
produto mais barato. Disse que possuem 5,6 milhões de assinantes da TV e 190 
milhões de assinantes de banda larga. Contou que investiram 1,2 bilhões de reais 
na região de Jaguariúna e que, não obstante o cenário de crise, os investimentos 
em longo prazo não vão ser paralisados. Contudo ponderou a posteriori que 
dependem da demanda do produto no mercado. Informou que a empresa tem 2 
mil empregados e tem muitos terceirizados que atendem em diversos lugares do 
Brasil, oscilando entre 50 e 55 mil colaboradores no país. 

Continuando, O Deputado Luís Fernando inquiriu sobre parceria com a Globo Sat. 

O presidente da SKY respondeu que a Globo detém 7% da empresa. 

O Deputado Chico Sardelli perguntou quanto tempo o convidado é presidente da 
empresa e se é acionista da mesma. Perguntou ainda, quantos funcionários 
trabalhavam na SKY. 

O convidado respondeu que estava no cargo há 7 anos, que era acionista da 
empresa e que possuíam 2 mil funcionários, sendo 1650 só em São Paulo, e mais 48 
mil colaboradores espalhados por todo Brasil, sendo mais ou menos 11 mil 
empregados terceirizados. Contou ainda que, R$ 147,00 era a média de preço 
cobrada no Brasil. 

O Presidente, Deputado Orlando Morando perguntou: sobre a cobrança da multa 
rescisória, antes de completar um ano, mencionando a quantidade das multas 
pagas pela empresa comparativamente a cobrança devida. E, ainda, quantos 
atendentes atuam nos call centers. 
O convidado respondeu que são 7 mil em cinco regiões geográficas e que existem 
ilhas de identificação do serviço. 

O Deputado Chico Sardelli perguntou sobre projetos de responsabilidade social da 
empresa. 

O convidado respondeu que possui um projeto social de consumo consciente e 
que a empresa tem feito campanhas e ações baseadas no voluntariado dos 
funcionários. 

O Relator, Deputado Roberto Morais falou da quantidade absurda de reclamações 
junto aos órgãos de defesa do consumidor. 

O presidente da empresa contou que  a base de assinantes multiplicou por cinco e 
que a legislação mudou. Relatou que, mês após mês angariam aproximadamente
1.200.000,00 assinantes que não pagam a conta em dia e que isto "fere" a Sky. 
Justificou dizendo que não tem moeda de troca para compor o prejuízo e que só 
possuem a televisão como produto. 

O presidente da CPI, Deputado Orlando Morando apresentou caso de uma 
pessoa, presente no plenário, que recebeu uma ligação ofertando produto e o 
mesmo aceitou, contudo este recebeu a cobrança na fatura. 

O Presidente da empresa informou que na legislação americana não há como a 
empresa conhecer a receita que não é devida e quando isso ocorre, há uma 
compensação automática na próxima conta. 

O Relator perguntou sobre as multas aplicadas à empresa e da discrepância entre 
o valor cobrado e do valor pago pela empresa (menos de 3% do cobrado). Ainda, 
perguntou sobre a questão da instalação das antenas. 

O representante da SKY alegou que foi tudo resolvido pela via administrativa e 
legal. Ainda, falou que 80% dos casos de problemas das antenas são problemas 
físicos. Ou então das terceirizadas, mas que a responsabilidade é da SKY. Disse que 
dependendo da situação não deveria haver problema até seis anos de instalação 
do produto. E conta que fazem 12 milhões de serviços por ano. 

O Deputado Alencar Santana disse que além da fórmula 1 e do futebol, diversos 
outros programas são interrompidos no meio da programação, e usando os dados 
da ANATEL, informou que, não obstante serem a segunda no Brasil, a empresa é a 
primeira em termos de reclamações. Ainda o Deputado apontou que o Site do 
‘Reclame aqui’, a empresa é campeã de reclamações dos serviços prestados. 

O Presidente da Empresa disse que possuem aderência maior com os operadores 
da SKY que o resto do mercado. Alegou que o que leva o cliente a mudar de 
Operadora, disse que 70% dos que deixam é porque não possuem dinheiro para 
contratação do serviço. E que o tempo médio de assinatura é de quase 3 anos. 

Ainda, continuou relatando que, a empresa sabe quanto tempo o cliente ficou sem 
sinal, sempre quando é proveniente de falta de pagamento e não soube precisar, 
em caso de problemas técnicos, quanto tempo ficam fora do ar, dizendo que em 
dois dias, no máximo, os técnicos consertam o equipamento. Ensinou aos presentes 
que o cabo da energia não deve ser retirado, pois o sistema cai automaticamente, 
mas que o cliente tem desconto pelo tempo que ficou sem sinal. Admite que não 
possuem o prazo preciso da falta do controle do sinal e que não acusam o dia e a 
hora por conta do satélite.  

Representante do jurídico da empresa disse que fizeram 1 TAC. Que, apresentaram 
vídeos sobre consumo consciente e desenvolveram um totem para atendimento 

RELATÓRIO 

16ª Reunião da CPI das Empresas de Telecomunicações 

Presentes os Senhores Deputados: Orlando Morando, Ed Thomas, Chico Sardelli, 
Rodrigo Morais, Alencar Santana e Salim Curiati, na Comissão Parlamentar de 
Inquérito constituída com a finalidade de “investigar os serviços prestados pelas 
empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e 
televisão por assinatura no Estado de São Paulo” na 16ª Reunião realizada, hoje, dia 
28/10/2015, quarta-feira, às 14h30 no Auditório Teotônio Vilela, com a finalidade de 
ouvir depoimento do Senhor Almir Munhoz, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores de Telecomunicações do Estado de São Paulo (Sintetel) e de 
deliberar pauta abaixo, além de tratar de assuntos de interesse da CPI, eis o que 
segue: 

Aberta a sessão e aprovada à ata, pela dispensa da leitura da sessão anterior foi 
aberta a Ordem do Dia. Feita a leitura do item 1 pelo Deputado Chico Sardelli, o 
mesmo foi aprovado. 

Item 01 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Orlando Morando que 
solicita que esta Comissão requeira à Empresa VIVO cópia da gravação que 
realizou o descredenciamento da conta telefônica do celular pessoal do Presidente 
desta CPI, fato ocorrido às 11h58 do dia 23 de outubro de 2015. – APROVADO 

Na sequência o Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando convidou o Sr. 
Almir Munhoz, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações do 
Estado de São Paulo (Sintetel) para sentar à Mesa. Ainda, relatou que ontem, o seu 
celular parou de funcionar e após checar na loja informaram que o problema era
do chip. Depois, foi informado de que a sua linha havia sido cancelada. Ao entrar 
em contato com a empresa, a mesma informou que receberam uma ligação com 
pedido de cancelamento da sua linha, contudo não possuíam maiores 
informações. A linha foi cancelada por uma terceira pessoa, que não o titular. 

O representante do sindicato iniciou sua fala dizendo que a condição de trabalho 
é insalubre e com alto grau de periculosidade. Disse que as empresas, 
concessionárias públicas estão terceirizando os serviços, “A Porto Seguro, empresa 
de seguros, por exemplo, vende chips.” 

O sindicalista informou ainda que, o sindicato de São Paulo representa mais de 200 
mil trabalhadores, entre prestadores de serviço e de algumas indústrias (“estes 
trabalhadores estão sob convenções coletivas e as negociações tanto com a Vivo, 
tanto com a Claro estão péssimas”). Disse que em toda entrevista (da CPI) com Sr. 
Amos ele falou da lucratividade e na hora de repassar, pelo menos a inflação, para 
os trabalhadores, não o faz. 

Deputado Chico Sardelli pediu para o sindicalista enumerar as reclamações  dos 
trabalhadores, além de questionar sobre o caso das empresas de Telecom, se elas 
respeitam os direitos trabalhistas dos funcionários e se tem necessidade de horas 
extras. Ainda, questionou qual o salário médio do trabalhador das operadoras e de 
call centers são terceirizados. 

Sindicalistas informou que os técnicos sofrem risco de vida ao trabalhar, já que 
trabalham com a rede elétrica ligada. Diz que (técnicos de call center) sofrem com 
assédio moral e sexual. Contou que em certos casos possuem hora extra. Diz que só 
a TIM tem o próprio (call center) e falou que 80% são terceirizados. Também 
apontou que antigamente o atendimento feito pela Telesp ocorria de maneira 
quase familiar e que hoje ocorre de modo frio e impessoal, junto as operadoras, 
relatando que, as empresas de telemarketing treinam somente 1 mês para ir para 
sua mesa de atendimento.  

O Deputado Roberto Morais perguntou qual porquê de que no setor, ocorre essa 
falta de qualificação. 

O sindicalista respondeu que quando eram empresas estatais tinham planos de 
carreira e hoje não. Disse que, não obstante os fundos bilionários que existem as 
operadoras não repassam para o funcionário. Contou que, a Vivo tem 88 mil 
funcionários próprios e 60 mil de terceirizados e que todas as empresas têm a 
mesma média, sendo que seu sindicato tem em torno de 40 mil filiados. 

O Deputado Roberto Morais perguntou se os operadores de telemarketing 
trabalham acuados. 

O convidado disse que assédio moral e sexual é muito forte nessas empresas: “são 
muitos jovens que nunca trabalharam”, relatando que existem plantões em que o 
chefe exige "favores" em troca. Disse que já levaram ao Ministério Público.  

O Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando perguntou o histórico do
representante na área sindical, e foi informado de que: desde 1997 era presidente 
do sindicato, desde a época em que não era privatizado; que é filiado a UGT; que 
não sofreu ameaça de morte e que não foi coagido para participar da CPI. 

Ainda, perguntado sobre o assédio moral e sobre a pressão que fazem como ligar 
insistindo sobre a venda de planos, troca e captação de outra operadora disse que 
ganham bônus para atingir as metas e que por ganharem salário mínimo, os 
trabalhadores para cumprir as metas são obrigados a não faltar, a não ir ao 
médico, vivendo sob pressão.  

Discorreu sobre a meta para alcançar o bônus que inclui assiduidade, sendo que 
gerentes e encarregados do departamento fazem assédio moral e normalmente 
estão em 2 escalas acima dos trabalhadores: “não é o gerente direto”. 

O Deputado Orlando Morando perguntou se houve denúncia formal contra 
alguma dessas operadoras. 

O convidado respondeu que sim, contra a “Vivo”, pois contratava por plano de 
experiência e depois e desde o primeiro dia não recebiam nem um benéfico como 
vale alimentação, por exemplo. 

No quesito assédio sexual pode encaminhar o relato de todas as denúncias? 

O Deputado Orlando Morando, presidente da CPI perguntou ainda se o convidado 
confirma a informação de que funcionários de call centers eram orientados a 
desligar. 

Disse que, na maioria das vezes o que ocorre é que o cidadão desliga pelo enorme 
tempo de espera. E ao falar sobre ranking das piores empresas disse que a pior é a 
Oi. 

Encerrada a Sessão. 
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Na sequência, o Deputado Chico Sardelli pediu para que o representante da 
Nextel enumerasse quais projetos sociais e/ou de responsabilidade social/ambiental 
que possuíam. 

O convidado respondeu que não possuem. Que não tem nenhum projeto em prol 
do social na empresa. 

Neste momento o Presidente da CPI, lembrando que não estavam ali para tratar de 
um caso em separado, mas sim para tentar dirimir uma demanda em prol de um 
clamor de toda sociedade, relatou caso concreto de consumidor que tentava 
cancelar o contrato, sem êxito, já que a empresa apresentou o valor para recisão 
de 51 mil reais: -“Meu atendimento só pode ser feito por um consultor, que já 
mudou 3 vezes”, disse o cliente da Nextel, Sr. José Eduardo Vaz de Carvalho, Diretor 
do Mercado Violeta. (Tal cliente possui 120 linhas). 

O Delegado Olim disse que usa o rádio e que o mesmo não possui cobertura na 
Assembleia. Parabeniza a empresa pelas informações prestadas à polícia e diz que 
em caso de cativeiro é a única que localiza o local exato onde o bandido está. 

O relator, Deputado Roberto Morais perguntou se a Nextel, grupo controlado pela 
holding americana, ainda estão em recuperação judicial.  

A empresa informou que a renegociação parou em julho e esta etapa foi vencida, 
sendo vendidas as operações no México e que 100% do faturamento advêm do 
mercado brasileiro. Contou, ainda que a Nextel já investiu 5bi no Brasil. 

O Deputado Luiz Fernado Machado sugeriu à empresa de que quando encarar o 
mercado corporativo, que se utilize de transparência.  

O Deputado Ed Thomas perguntou sobre o atendimento de cobertura no interior, 
representando pleito dos pequenos agricultores e se eles possuem projeto para as 
pequenas cidades, ao que a empresa respondeu que possuem interesse única e 
exclusivamente nas grandes cidades ou só nas metrópoles. 

O Relator, Dep. Roberto Morais, perguntou como contabilizar as cobranças 
indevidas e o presidente da empresa justificou dizendo que acontece muito 
cadastramento de produto errado. 

O Dep. Orlando Morando perguntou se nos postos físicos da Nextel, o cidadão 
poderia abrir e fechar uma conta, ao que a empresa respondeu que sim e que 
possuem 244 pontos de venda, onde qualquer consumidor pode cancelar ou 
alterar o plano. 

O Relator perguntou se a Nextel, ao alugar as antenas da Vivo, possuíam mais 
faturamento e como o convidado avaliava a telefonia no Brasil. 

O convidado respondeu que no exterior, para serviços de atendimento ao 
consumidor, o tratamento é mais moroso do que no Brasil e que se espera muito 
mais lá fora, já que aqui tem a lei do “atendimento em um minuto”. Apontou que 
para resolver um caso na sua empresa, o consumidor não espera mais de 6 
minutos. Ainda informou que de 2010 a 2015 perderam 1 milhão de clientes, pois 
considera que a tecnologia de voz perdeu importância para as pessoas, já  que 
elas querem ter acesso ao whatsapp, sms e outros aplicativos do gênero. 

O presidente da CPI disse que a Claro é a 1ª da lista de reclamações do Procon, 
seguida pela Vivo e pela SKY, contudo, não obstante a Nextel não estar na 
“cabeça” da lista no Brasil, um fato ressalta aos olhos, já que diminuiu o número de 
clientes e aumentou a demanda de reclamações. 

O convidado justificou dizendo que hoje tem o pro-rata e o serviço atualmente é 
muito mais complexo, contudo alega terem objetivo de diminuir as reclamações. 

O presidente da CPI apontou crescimento de 120 para 1200 reclamações, que 
subiu muito, aumentando número de cobranças indevidas. 

Os Deputados concordaram que parece haver uma indução para cobrança 
abusiva, ou seja, a empresa prefere pagar o teto do juizado de pequenas causas, a 
resolver administrativamente. A empresa parece preferir continuar a política de 
aplicar as cobranças indevidas. 

Ao comunicar que seu prejuízo foi de 3,49 bi em 2014, ao final da sessão, a empresa 
disse que assinaria um TAC junto à CPI e ao MP. 

Encerrada sessão. 
RELATÓRIO 
 
19ª Reunião da CPI das Empresas de Telecomunicações 

 
Presentes os Senhores Deputados Cesinha de Madureira, Chico Sardelli, Luiz 
Fernando Machado, Orlando Morando e Roberto Morais membros efetivos e 
substitutos da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de 
“investigar os serviços prestados pelas empresas de telecomunicações, envolvendo 
telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura no Estado de São Paulo na 
19ª Reunião realizada hoje, no dia 18/11/2015, quarta-feira, às 14h30, no Auditório 
Teotônio Vilela, com a finalidade de: 1) Proceder a oitiva do Senhor Bayard Gontijo, 
Diretor-Presidente da OI no Brasil; 2) deliberar sobre requerimento; e 3) tratar de 
assuntos de interesse da CPI, eis o que segue: 

Aberta a sessão e dispensada leitura da Ata da sessão anterior foi considerada 
aprovada.  

Na sequência o relator mencionou a importância da aprovação das datas para o 
término dos trabalhos desta CPI. 
 
O presidente comunicou que a data final será dia 26/11/15, na próxima quarta-
feira. 
 
Ato contínuo, após leitura do requerimento de autoria do Senhor Deputado 
Orlando Morando que solicita que esta Comissão “aprove requerimento à 
Presidência desta Casa solicitando que o Núcleo de Avaliação Estratégica (NAE) 
atue no sentido de averiguar presencialmente nos postos comerciais de 
contratação de serviços de telefonia e TV por assinatura na Região Metropolitana 
de São Paulo, se os clientes podem também fazer o cancelamento dos referidos 
serviços no mesmo local”, restou o mesmo aprovado. 

on-line imediato e que ganharam prêmio por isso. Informou ainda que a empresa é 
de capital aberto ou limitada. 

O Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando disse que a SKY tem 6600 clientes 
insatisfeitos, só este ano. E pontuou que, se cresce o número de clientes ao mesmo 
tempo que crescem as reclamações feitas, que isto espelha a falta de melhoria da 
empresa em razão do atendimento prestado ao consumidor. Neste momento o 
presidente citou o caso de um senhor, presente em plenário, que não obstante não 
ter adquirido o plano de futebol este foi cobrado e falou da falta do cumprimento 
da Lei do "tempo de espera" dos serviços do call center. 

Ainda, o Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando perguntou se há uma 
certeza por parte da empresa de que tudo é resolvido por meio dos callscenters, já
que possuem 1.6 milhões de clientes em São Paulo e, proporcionalmente, possuem 
mais reclamações que as Empresas de telefonia. 

O Presidente da CPI mencionou assinatura de TAC, ao que a empresa não 
demonstrou interesse em reduzir as reclamações, dando prazo para tal, apenas 
afirmou que não conseguem cumprir prazos por conta de intempéries. 

O Deputado Wellington Moura reclamou a má postura de um dos funcionários da 
empresa que disse para sua esposa, que só estava fazendo a instalação do 
equipamento, porque o marido dela era “amigo” do presidente da SKY. O 
representante da empresa confirmou que não tinham laços de amizade e pediu 
desculpas pelo ocorrido. 

Ainda, o Deputado Wellinton Moura reclamou da falta de atendimento das lojas 
físicas. Que elas estão lá só para vender, não para dirimir problemas ocasionais. Em 
todos os casos o cliente é orientado a ligar para o call center. 

O Relator  contou sobre os processos de assédio moral e sexual denunciados pelo 
representante do sindicato dos trabalhadores do setor na reunião anterior da CPI e 
pediu explicações explicando ao presidente da empresa que não é em relação ao 
cliente e sim em razão dos funcionários, seja para "negociar" promoções mediante 
favores sexuais e outros danos causados pela pressão de se bater metas. 

O Presidente da CPI contou que em 60 dias foram 2800 reclamações e perguntou 
sobre o faturamento da empresa. 

Como o representante da SKY não tinha os dados em mãos, a CPI foi suspensa até 
que a empresa apresentasse as informações. 

Apresentada, de forma sigilosa, as informações ao presidente da CPI a sessão foi 
encerrada. 
RELATÓRIO 

18ª Reunião da CPI das Empresas de Telecomunicações 

Presentes os Senhores Deputados: Orlando Morando, Luiz Fernando Machado, 
Delegado Olim, Ed Thomas, Roberto Morais, Cesinha de Madureira e Chico Sardelli 
na Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de “investigar 
os serviços prestados pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia 
fixa, móvel, internet e televisão por assinatura no Estado de São Paulo” na Reunião 
realizada no dia 11/11/2015, quarta-feira, às 14:30 horas, no Auditório Teotônio 
Vilela, com a finalidade de proceder a oitiva do Senhor Francisco Valim, Presidente 
da Nextel no Brasil, e tratar de assuntos de interesse da CPI, eis o que o relatório que 
segue: 

Aberta a sessão e dispensada a ata pela dispensa da leitura da sessão anterior o 
Deputado Orlando Morando, Presidente da CPI solicitou ao convidado que fizesse 
uso da palavra.  

O presidente da empresa veiculou no telão dados de investimento da empresa no 
país e apresentou um prospecto com anúncio dos seus pacotes promocionais. 

O Deputado Orlando Morando pediu para o que o convidado não apresentasse a 
tabela de preços de produtos vendidos nas lojas. E, iniciou seus questionamentos 
inquirindo se a Nextel tem cobertura em todo Estado de São Paulo. 

O Presidente da empresa informou que possuem cobertura total na região 
metropolitana e que a fruição tem roaming com outra operadora nas demais áreas 
do estado. Disse que tembém que atendem a 1% do mercado. 

O Deputado Orlando Morando perguntou se o convidado orienta e/ou informa ao 
cliente, que ele não terá uma rede própria. O convidado respondeu que sim. 

Ainda, o presidente da CPI questionou se o contrato de concessão com a Nextel é 
para cobertura em todo Estado, ao que o convidado respondeu sim e que não 
existem torres e antenas no interior para atendimento do consumidor. 

Em seguida o convidado informou que o serviço cresceu muito, mas que não há 
demanda suficiente para atender e que precisa compartilhar com outras 
operadoras. 

O Deputado Chico Sardelli questionou qual a política da empresa, se é atender 
grandes centros urbanos e terceirizar no interior. 

O convidado disse que sim e que existem planos para melhor atender aos usuários 
e a complexidade deste serviço. Disse ainda, que as operadoras em 2015 passaram 
para política de dados em detrimento da de voz. Ainda informou que possuem 
planos para facilitar a vida dos usuários, que gastam tanto tempo nos ‘call centers’, 
sendo esta uma forma arcaica de resolver o problema. 

O Deputado Chico Sardelli perguntou se a Nextel tem contratos com órgãos 
governamentais e quais valores dos mesmos. 

O convidado informou que iria encaminhar a posteriori. 
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center  com o Tribunal de Justiça. 
 
O Relator, Deputado Roberto Morais ressaltou a importância do relatório parcial 
que pediu a suspensão dos chips pré-pagos, mencionando que em São Paulo 90% 
do usuário OI é de serviço pré-pago. 
 
O Presidente da OI diz que lançaram um plano para simplificar a oferta com uma 
operação mais direta. E vem tomando medidas com postura pro consumidor, 
informando que foram 1900 reclamações, aproximadamente, no PROCON, o ano 
passado e este ano foram 550 até agosto. 
 
O Relator falando em nome e a pedido do Deputado Delegado Olim disse que a 
OI é quem pior atende a polícia e questiona o porquê disto. 
 
O Presidente disse que procuram não sofrer fraudes e interceptações e por isso só 
atendiam via mandado judicial. Ainda informou que após a CPI melhorou o 
atendimento da polícia civil e disse ter hoje tem uma visão diferente, pois há um 
novo  tratamento jurisdicional. 
 
Ainda, o convidado informou a CPI que contas com valor acima de 2 mil reais são 
analisadas uma a uma e que atualmente estão investindo no ‘front office’ sendo 
que 100% delas são atendidas. Que, vem tomando medidas dentro deste “fórum”. 
 
O Relator perguntou como a OI avalia o setor de telefonia no Brasil, ao que o 
representante da OI disse que é um setor complexo, que antigamente a 
comunicação era feita por meio do fixo e hoje é móvel, e que antes eram pacotes 
de voz e hoje são de dados. Ainda, afirmou ser um setor relevante para o país e 
que estão trabalhando para sua evolução. 

O Relator contou que viaja todos os dias, há 10 anos para Piracicaba e que não 
consegue falar na Rodovia dos Bandeirantes e se estão pensando em instalar 
Torres. O convidado respondeu que possuem cobertura 2G em 24 rodovias de São 
Paulo e que irão avaliar tal instalação. Por fim, o Relator perguntou se possuem 
cobertura na Bandeirantes, ao que o presidente da OI respondeu que sim. 
 
O Deputado Luís Fernando Machado questionou sobre o plano nacional de banda 
larga e plano de metas para universalização, mencionando a renúncia fiscal do 
governo federal – IPI, PIS e COFINS para instalação de banda larga. 
 
Ainda, o parlamentar informou que o IPI entra no fundo de participação dos 
municípios e como de prática o governo federal fez essas isenções, sendo que o 
impacto nos municípios foi imediato: falta de cobertura para a população mais 
desfavorecida. Nesse diapasão perguntou e a empresa respondeu: 
 
a) LFM - Quais cidades de São Paulo serão ofertados planos de banda larga; 
 
Oi – A empresa está avaliando, porque ainda não contemplam todos os produtos 
para São Paulo. 
 
b) LFM - Com isenção de ICMS, qual valor gasto com publicidade e quanto deste 
montante foi investido nos municípios, sendo que ao entrar no site da OI, não 
obteve êxito para obtenção da informação; 
 
Oi – Informou que iam levantar o valor e enviar para esta CPI. 
 
c) LFM - Qual montante da dívida em razão do valor das multas em face do plano 
de metas para universalização da OI, que não foi na época implementado. Ainda, 
o parlamentar complementou dizendo que possui um dado sobre tais multas, que o 
total foi de 1,3bi e que somente a empresa OI teria recebido quase o montante 
deste valor em multas, sendo a operadora que maior passivo possui, em termos da 
questão da universalização de metas. 
 
OI – A OI discorda dos valores aplicados e que chegaram a pagar multas por conta 
do formato do documento, ainda diz que vai levantar o valor das metas de 
universalização. Diz que o serviço de universalização está mais que consolidado e 
que o jovem hoje não usa o telefone fixo. E que tem objetivo para atender a 
sociedade; 
 
d) LFM - Qual a circunstância que impediu a aquisição x fusão da companhia no 
exterior. 
 
OI – “A OI é a grande concessionária do Brasi”l, em relação a toda telefonia fixa e 
que levam a telefonia fixa para aldeias e locais ermos, alegando que carregam o 
ônus dessas obrigações por mais tempo que deveriam. Contou que possuem mais 
de 600 mil telefones públicos e que isto onera de 200 a 300 milhões de reais a 
empresa. Ainda alegou que, preferem melhorar a saúde operacional para 
melhorar a financeira; que o fórum de qualidade é uma das medidas deste sentido; 
que estão tendo um crescimento de 10% ao ano; que venderam ativos e que a OI 
tem estabilidade financeira para gerir com tranquilidade; que pulverizaram os 
capitais da companhia; que, acredita na consolidação e não acredita que se 
juntarem esforços vão trazer prejuízos ao consumidor. Por fim falou da crise que 
afeta a todos. 
Ao perguntar sobre a rede pré-paga, a empresa informou que esta modalidade 
engloba 90% dos seus usuários, que são 8,6 milhões de clientes no Estado de São 
Paulo. 
 
O presidente desta CPI lembrou que a empresa cresceu, de 2010 para 2015, mais 
de 10%, no entanto, a quantidade de reclamações, junto aos órgãos de proteção 
ao consumidor, não diminuiu, ou seja, que não obstante toda alegação de 
políticas pro consumidor, efetivamente os dados mostram outro cenário. 
 
Neste momento o presidente solicitou para que a assessoria fizesse a veiculação do 
vídeo da rede globo sobre o péssimo atendimento junto às operadoras e call 
center, sendo que uma cliente confidenciou ter que ouvir mais de 80 ofertas antes 
de conseguir cancelar. E, que segundo a lei pode-se cancelar mesmo com conta 
em aberto e que o primeiro operador a atender tem obrigação de resolver. 
 
A empresa conseguiu alguns dados sobre sua receita, no decorrer da reunião, e 
informou que a receita líquida da OI é de 400 milhões de reais no pós e 600 milhões 
de reais no pré-pago. Ainda, disse que estão trabalhando para melhor atender o 
cliente e que os operadores precisam ter treinamento para melhor explicar as 
ofertas, sendo que possuem como objetivo, hoje, na companhia em simplificar as 
ofertas. 
 
O Presidente da CPI, Deputado Orlando Morando, mencionou que todas as 
operadoras informam o mesmo e nesse diapasão questionou ao presidente da 
empresa sobre o que efetivamente, de concreto, a empresa pode trazer para dar 
satisfação a toda sociedade, já que a CPI nada mais era do que um instrumento 
para atender a comunidade, que anseia por ações que expliquem ou mitiguem a 
falta de informações sobre planos e falha de cobertura.  
 
O convidado respondeu que irão compartilhar a infraestrutura com a TIM e estão 
pensando em fazer o mesmo com a VIVO. Afirmou que liderou isso e disse que com 
o compartilhamento aumenta a mancha de cobertura em todo Brasil. No que 
tange a cobrança narrou que possuem uma imagem amostral de contas de alto 
valor que são checadas de item à item e que estão dando autonomia aos 
atendentes de call center, sendo que podem resolver um cancelamento, via web. 

 
O NAE fará diligências simultâneas nas lojas e terceirizadas, para que se faça a 
averiguação da veracidade do que foi dito na CPI pelas operadoras. 
 
Neste momento o presidente da CPI, Deputado Orlando Morando chamou para 
sentar-se à Mesa o representante da empresa de telefonia OI. Feita a qualificação 
e registrado o termo de compromisso do convidado este iniciou sua fala dizendo 
que trabalha na OI há 12 anos e que desde que assumiu a presidência fizeram um 
fórum para dirimir a questão das ofertas da empresa. 
 
O Deputado Chico Sardelli perguntou: 
 
a) Qual a composição acionária da OI; 
b) Qual a cobertura da Oi em São Paulo; 
c) Como é feito o trabalho dos operadores, tanto o próprio, como terceirizado; 
d) Se a OI já foi autuada pela ANATEL e qual o montante das multas aplicadas à 

empresa; 
e) Quantos funcionários tem a empresa; 
f) Quais investimentos realizados para melhoria de serviço; 
g) Quais serviços sociais são realizados pela empresa; 
 
O presidente da Oi, respondeu que: 
 
a) O capital foi pulverizado, pertencendo a vários acionistas, dentre eles: o Farol -

25%, Bondes - 5% e um Fundo de Investimento, Caravelas - 6%; 

b) São 5600 sites e estão presentes em quase todo Estado em 500 Municípios e 
que “entraram” em SP em 2008; 

c) Informou que têm os dois, funcionários próprios e terceirizados; 
d) Disse que sim e que não tem os números de multas advindas pela ANATEL e 

ainda que o ideal fosse trocar as multas por investimentos ou por benefícios; 
e) São 50 mil operadores, sendo 17 mil próprios e mais 177 mil empregados direta 

ou indiretamente. E que em São Paulo são1600 próprios; 
f) 5,2bi no Brasil e 80 milhões em SP; 
g) Diz possuírem: O projeto “Oi Futuro” que atua para o desenvolvimento cultural; 

o museu de telecomunicações; que mantém escolas técnicas; e, uma escola 
modelo no Riode Janeiro e outra em São Paulo e que possuem investimentos 
na ordem de 25 milhões por ano. 

 
O Deputado Chico Sardelli pediu para que a OI providencie a quantidade de 
multas e entregue à presidência da Mesa, ao que a empresa comprometeu-se em 
encaminhar os dados até segunda feira. 
 
O Deputado Cesinha de Madureira perguntou se a OI concorda com a venda de 
chips sem cadastramento, ao que o presidente da empresa responde que não 
concorda e que faz as cobranças dos documentos, assim como nos pontos de 
venda. Diz que cobram para toda modalidade e que reconhece que é um 
problema do setor. 
 
Ainda, o Deputado Cesinha de Madureira disse que tem um inquérito em seu 
nome, por conta de um chip cadastrado erroneamente com seu CPF e perguntou 
quais medidas que a OI está tomando neste sentido. 
 
O presidente da empresa refuta o questionamento dizendo que a OI não tem 
vantagem neste procedimento, já que cada número que é ativado gera uma taxa. 
 
O Presidente da CPI perguntou se limitam a venda de chips por CPF, ao que a 
empresa deu resposta negativa. 
 
O Deputado Cesinha de Madureira perguntou quanto custa 1 (um) minuto do pré 
pago e 1 minuto do pós pago. 
 
O representante da empresa informou que no Brasil, em razão da taxa de 
interconexão, ligar para outra operadora era muito caro. E, há 15 (quinze) dias atrás 
a OI iniciou um processo para desonerar o usuário neste sentido, afirmando que 
outro concorrente fez o mesmo. 
 
O Deputado Cesinha salientou que esta seria a explicação da venda desordenada 
do chip pré-pago, sendo que as empresas faturam muito mais com essa 
modalidade.  
 
“Por que eu compro em um camelô ou boteco ou não. É isso? A operadora não 
liga se alguém vai cometer um crime com o nome do Deputado Luis Fernando, por 
exemplo...” 
 
O presidente da empresa defendeu que as operadoras tem que ter uma agenda 
comum e disse que mensalmente, pagam a cada novo cliente na rede, 28 reais 
por chip. 
 
O Deputado Cesinha de Madureira apontou que em São Paulo tiveram 500 
sequestros o ano passado: -  “Quem pode assegurar que não usaram, por exemplo, 
o meu CPF ou o do presidente desta Mesa”? 
 
E ato contínuo o parlamentar informou que no site da ANATEL, 75% de acesso de 
telefonia móvel é na modalidade pré-pago: - “Temos mais telefones circulando do 
que pessoas no nosso país”. 
 
Ainda, o parlamentar continuou inquirindo a empresa no sentido de levantar os 
dados do faturamento da OI no pré-pago e no pós-pago. 
 
O Presidente da Oi disse que fará um esforço. Ainda informou que o pré-pago no 
Brasil foi feito na filosofia da comunidade: - “Criava-se um grupo de família e de 
amigos que usavam a mesma operadora. Agora, com essa nova política com um 
chip só, pode-se ligar para outras operadoras.” Disse ainda que a tendência para 
os próximos meses seria de contínuas desconexões e que o efeito das vendas de 
chips desordenados não vai mais ocorrer. 
 
O Presidente perguntou se fazem a venda do chip por atacado e porque, a venda 
é feita sem o devido cadastro, além de venderem em camelôs e nas lojas 
autorizadas, sem distinção. 
 
O Deputado Cesinha de Madureira mencionou sua autoria em projeto de lei (PL 
406/15) que proíbe a venda de chips sem cadastro.  
 
Deputado Cesinha de Madureira disse que filmou fazendo cadastro em outro CPF e 
afirmou ao presidente da Oi: -“vocês têm um terceiro que vendem seu produto, 
usando seu nome, que não é vendido no ponto de venda...”. Ainda, falou da lei 
federal que obriga a atualização dos cadastros, devido ao número enorme de 
inquéritos policiais que tratam sobre crimes praticados com CPFs “laranjas”. Para 
concluir perguntou se a empresa tinha contrato com o Estado, ao que o convidado 
respondeu que não, pois tem um de mobilidade com a Prefeitura e outro de ‘data 
center’ com o Tribunal de Justiça. 
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O presidente desta CPI, neste momento, pediu que o presidente da empresa Oi 
reiterasse a afirmativa de que o cancelamento poderia ser feito de maneira 
automática por telefone, sem necessidade de escutar ofertas antes do 
cancelamento e que o mesmo poderia ser feito também via web, ao que o 
convidado afirmou a tudo quanto fora perguntado. 
  
O Presidente da CPI pediu, neste momento, para que sua assessoria 
confeccionasse novo requerimento ao NAE para que o Núcleo verifique tais 
informações. 
  
O convidado informou que fazem acordos, nos casos de ações judiciais, em 42% 
dos casos. 
 
O Presidente da CPI perguntou se no caso existindo redes próprias e franqueadas, 
como ficaria a questão do controle fiscal deste camelô que está vendendo um 
chip da empresa, como se seu fosse e se a OI já ofereceu qualquer denuncia em 
face do uso da marca.  
 
O Relator reiterou o raciocínio lembrando que neste diapasão estarão votando, em 
breve, um novo aumento de impostos na Casa. E que, deveriam enviar este 

controle (informação) para o Ministério da Fazenda para avaliar se há evasão de 
recursos aí.  
 
O Deputado Luís Fernando Machado lembrou que, não obstante a venda pelo 
camelô, a empresa não deixa de faturar. 
 
A empresa informou que possui 60 lojas próprias no Estado, com 5 mil sites e dentro 
deste compartilhamento estão webs e cobertura 4G compartilhados, sendo que 
10% são próprias no Estado de São Paulo e o resto é compartilhado ou terceirizado. 
Ainda alegou que “Pots” aguentam 3 inquilinos por antena, defendendo assim o 
compartilhamento com outra operadora, para melhoria da cobertura, 
mencionando no caso em tela, a TIM. 
 
Questionado sobre qual a avaliação pessoal do relatório preliminar, que tem como 
escopo a suspensão dos chips pré-pagos, o convidado respondeu que fizeram a 
oferta para que se reduza a venda de chip pré-pago, limitando a quantidade de 
números por CPF e que acredita que a atitude deve ser setorial. 
 
Neste momento, o presidente da CPI, Deputado Orlando Morando lembrou que 
empresa Vivo limitou a 5 números por CPF, por exemplo e se poderiam assinar um 
TAC, apontando prazo para atender a reclamação de toda a população. 
 
O Presidente se imiscuindo da obrigação disse que estão prontos para discutir 
setorialmente o assunto. 
 
O Deputado Cesinha de Madureira quis saber quantos inquéritos policiais existem 
com pessoas vítimas de imputação errôneas de crimes, por terem seu nome e CPF 
cadastrado sem prévia anuência, citando que ele mesmo fora vítima deste golpe e 
que tem um boletim de ocorrência no seu nome, por total falta de cuidado frente 
ao cadastramento da empresa de telefonia. 
 
A empresa alega não possuir tais dados, ao que foi solicitado pelo parlamentar 
prazo até final desta CPI para entrega junto à Mesa. 
 
O Deputado Luís Fernando Machado sugeriu criação de uma auditoria no Estado 
de São Paulo para averiguação do sistema de telecomunicações, solicitando 
fornecimento de cópia de auditoria feita no Governo de Pernambuco. 
 
Encerrada sessão. 

Anexo II – Requerimentos deliberados  
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Anexo III – Ofícios expedidos
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