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Assim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 13, §2º, da Constituição do Estado de São 
Paulo e do artigo 34 da XIV Consolidação do Regimento Interno, e demonstrada a relevância da maté-
ria, foi criada a presente CPI pelo Ato n. 20 de 2011 (doc. 2), do Presidente da ALESP.

2.4. Composição da Comissão Parlamentar de Inquérito
Segundo o Ato n. 20, de 2011, do Presidente da ALESP, a CPI deveria ser composta 9 (nove) mem-

bros titulares e igual número de suplentes.
A Comissão foi constituída em 13.4.2011, pelo Ato n. 32 (doc. 3), do Presidente da ALESP, com os 

seguintes membros efetivos e substitutos:

MEMBROS EFETIVOS MEMBROS SUBSTITUTOS

CARLÃO PIGNATARI * PSDB ROBERTO ENGLER

MAURO BRAGATO PSDB WELSON GASPARINI

DONISETE BRAGA PT ANA DO CARMO

ISAC REIS PT LUIS CLAUDIO MARCOLINO

JOSÉ BITTENCOURT
(Presidente) PDT ROGÉRIO NOGUEIRA

AFONSO LOBATO PV REGINA GONÇALVES

EDMIR CHEDID
(Relator) DEM ANDRÉ SOARES

ALEX MANENTE
(Vice-Presidente) PPS VITOR SAPIENZA

BALEIA ROSSI PMDB JORGE CARUSO

* O Deputado Carlão Pignatari foi nomeado membro efetivo da CPI pelo Ato n. 114, de 2011, do 
Presidente da ALESP (doc. 4), em substituição ao Deputado Fernando Capez, que renunciou.

Em reunião especial convocada pelo Deputado Isac Reis no dia 29.6.2011 foram eleitos, respecti-
vamente, Presidente e Vice-presidente desta CPI, nos termos regimentais, o Deputado José Bittencourt 
e o Deputado Alex Manente (doc. 5).

Na primeira reunião da CPI, ocorrida em 3.8.2011, o Deputado Edmir Chedid foi designado relator. 
(doc. 6)

3. Fase preparatória
Na primeira reunião da CPI, ocorrida em 3.8.11, também ficou acertado o planejamento de suas 

atividades, as quais seriam iniciadas com a oitiva das seguintes entidades ligadas aos direitos do con-
sumidor:

- PROCON – Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
- IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
- Promotoria de Justiça do Consumidor de São Paulo
- Outras associações independentes de defesa do consumidor. 

4. Fase instrutória

4.1. Requerimentos apresentados e aprovados
a) Na reunião ocorrida no dia 14.9.11 (doc. 7), aprovou-se, com base em requerimento do Depu-

tado Alex Manente, a convocação da ABTA – Associação Brasileira de Televisão por Assinatura e de 
representantes das seguintes operadoras de TV por assinatura: Net São Paulo Ltda. - NET, Sky Brasil 
Serviços Ltda. - SKY, Telefônica Sistema de Televisão S.A./Comercial Cabo TV São Paulo S.A. - TVA, Glo-
bal Village Telecom Ltda. - GVT, Brasil Telecom S.A. - OI, A. Telecom S.A. - TELEFÔNICA e Embratel Tvsat 
Telecomunicações Ltda. - EMBRATEL para prestarem esclarecimentos à CPI.

b) Na reunião ocorrida no dia 28.9.11 (doc. 12), aprovou-se, com base em requerimento do relator, 
Deputado Edmir Chedid, a convocação dos responsáveis pelas empresas que prestam serviço de tele-
atendimento contratadas pelas operadoras de TV por Assinatura no âmbito do Estado de São Paulo a 
serem por estas informadas, bem como a convocação de representantes do Sindicato dos Trabalhado-
res em Empresas de Telecomunicações no Estado de São Paulo - SINTETEL.

c) Na reunião ocorrida no dia 22.11.11 (doc. 14), aprovou-se, com base em requerimento do rela-
tor, Deputado Edmir Chedid, a prorrogação da CPI por período de 60 (sessenta) dias.

d) Na reunião ocorrida em 14.2.12, aprovou-se 5 (cinco) requerimentos apresentados pelo relator, 
Deputado Edmir Chedid, solicitando a TVA, SKY, TELEFÔNICA, NET e a Globosat Progamadora Ltda. – 
GLOBOSAT, diversos documentos elucidativos a essa comissão. Considerando a gama de informações 
presente nessa documentação e que a mesma começou a ser entregue apenas no dia 2/3/2.012, não 
será possível analisá-las pormenorizadamente nessa ocasião, razão pela qual será encaminhada às 
comissões permanentes que guardam correspondência com o mote aqui embatido.

4.2. Análise da documentação juntada
a) Relação dos documentos remetidos
Nº DOCUMENTO DATA

8 OFICIO IDEC – Declinação do convite e encaminhamento de con-
siderações acerca das reclamações sobre os serviços de Televisão por 
assinatura

23.8.11

9 OFICIO PROTESTE – Recusa do convite e prestação de informações 
sobre os serviços de Televisão por assinatura 

30.8.11

10 OFICIO PROCON – Informações solicitadas acerca das reclamações 
sobre os serviços de Televisão por assinatura

2.9.11

15 OFÍCIO SKY - Informações complementares

16 CONTRATO DE ADESÃO SKY 23.9.11

17 OFÍCIO ABTA - Informações complementares 23.9.11

18 TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA TELEFÔNICA CELEBRADO COM A 
ANATEL

5.10.11

19 CONTRATO DE ADESÃO TELEFÔNICA

21 CONTRATO DE ADESÃO TVA

28 CONTRATO DE ADESÃO NET

CPI – TV POR ASSINATURA – RELATÓRIO FINAL

Relatório Final dos Trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato n.º 20, 
de 2011, do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo -ALESP, com a finalidade de 
“investigar e apurar a prática de irregularidades e de má qualidade na prestação dos serviços de TV 
por assinatura, fornecidos pelas respectivas empresas concessionárias.”

1. Introdução
O presente relatório apresenta o resultado dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito - 

CPI da ALESP constituída para investigar e apurar a prática de irregularidades e de má qualidade na 
prestação dos serviços de TV por assinatura, fornecidos pelas respectivas empresas concessionárias.

Para melhor acompanhamento, o trabalho foi dividido em quatro partes, cada qual contendo uma 
etapa do desenvolvimento desta CPI.

Na primeira parte, doravante fase constitutiva, são relacionados os atos e documentos relativos à 
Constituição da CPI.

Na segunda parte é abordada sua fase preparatória, especificamente o plano de ação traçado na 
primeira reunião da Comissão.

A terceira parte se dedica à fase instrutória, contendo o breve relato das oitivas realizadas e a aná-
lise da documentação juntada.

Finalmente, segue a conclusão, com as recomendações e propostas desta Comissão Parlamentar de 
Inquérito nos planos jurídico, administrativo e legislativo, destinadas ao aperfeiçoamento da prestação 
de serviços de TV por assinatura, bem como do aparato estatal destinado à sua fiscalização e à prote-
ção do consumidor.

2. Fase constitutiva
Requerimento

2.1. Formalização
O pedido de instalação da CPI foi formalizado pelo Requerimento n. 169, de 2011 de autoria dos 

seguintes Deputados (doc. 1):
José Bittencourt
Afonso Lobato
Aldo Demarchi
Alex Manente
Analice Fernandes (apoiamento)
Antonio Salim Curiati
Baleia Rossi
Campos Machado
Carlos Giannazi
Célia Leão
Celino Cardoso
Celso Giglio
Chico Sardelli
Ed Thomas
Edmir Chedid
Edson Ferrarini
Estevam Galvão
Feliciano Filho
Fernando Capez
Gilmaci Santos
João Caramez
Jorge Caruso
Luis Carlos Gondim
Maria Lúcia Amary
Mauro Bragato
Milton Leite Filho
Olímpio Gomes
Orlando Morando
Rafael Silva
Regina Gonçalves
Reinaldo Alguz
Roberto Engler
Roberto Massafera
Roberto Morais
Rogério Nogueira
Vanessa Damo
Vinicius Camarinha
Vitor Sapienza

2.2. Objeto e prazo
Investigar e apurar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a prática de irregularidades e de má qua-

lidade na prestação dos serviços de TV por assinatura, fornecidos pelas respectivas concessionárias.

2.3. Justificativa
A instauração da presente CPI se deveu, especialmente, ao grande número de reclamações regis-

tradas na Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (“PROCON”) e no Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (“IDEC”), referentes a “irregularidades contratuais” praticadas por operadoras 
na transmissão da programação pelo sistema a cabo ou via satélite.

Segundo a justificativa apresentada pelos autores do requerimento de constituição desta CPI, em 
função do crescimento da demanda por serviços de TV paga, o IDEC decidiu avaliar como está funcio-
nando esse setor no Brasil e medir a qualidade do atendimento ao público, a partir de dados forneci-
dos pelas operadoras e queixas registradas no PROCON de São Paulo e no seu próprio Departamento 
de Atendimento. Os números surpreendem pela grandeza. 

Os principais problemas apontados nessas queixas podem ser resumidos da seguinte forma:
1. Cobranças indevidas, desproporcionais, em duplicidade ou não correspondentes aos serviços 

prestados;
2. Contratos não enviados aos consumidores;
3. Cláusulas contratuais ambíguas e obscuras;
4. Má recepção e queda de sinal
5. Instalações mal feitas
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- CONTRATO DE ADESÃO NET
O contrato de adesão da NET para TV por assinatura prevê a promoção de entrada atrelada à fide-

lização (cláusula 9).

4.3. Oitivas
- Oitiva do Senhor Alexandre Annemberg Netto, Presidente da Associação Brasileira de Televisão por 

Assinatura
Em seu depoimento realizado no dia 21.9.2011, conforme ata e transcrição anexados (doc. 11), 

o depoente, em síntese, afirmou que os operadores de Call Centers são “profissionais extremamente 
especializados”; que, devido ao fato de cada operadora ter a sua tecnologia, sua própria forma de 
oferecer o serviço ao assinante, com características diferentes, não é possível desbloquear o deco-
dificador, e que, se fosse possível vendê-los em supermercados, “as operadoras agradeceriam 
aos céus”; que o consumidor pode adquirir o conversor se quiser, mas o custo alto não gera 
interesse”; que a fidelização não é imposta, é uma opção; que as interrupções significativas de sinal 
são descontadas da fatura; que cada operadora paga o treinamento dos profissionais das empresas 
terceirizadas contratadas; 

- Oitiva dos Drs. Ricardo Lagreca Siqueira e Humberto Chiesi Filho, Diretores da SKY e Dr. André Muller 
Borges, Diretor Jurídico da NET 

Ouvidos conjuntamente, também no dia 21.9.2011, os Senhores Ricardo Lagreca Siqueira e Hum-
berto Chiesi Filho, afirmaram que um dos principais problemas que geram reclamações fundamen-
tadas, por vezes até ações judiciais, é a ocorrência de fraudes, como a realização de assinaturas em 
nome do consumidor, ou a utilização de dados de cartões de crédito ou contas bancárias de terceiros; 
que os treinamentos dos atendentes são feitos na própria empresa; que a SKY isenta o consumidor de 
fidelização no período inicial; 

O Senhor Ricardo ficou de localizar a ligação efetuada pelo Deputado Isac Reis, em que fora cons-
tantemente transferido de atendentes, situação em que o Deputado apenas queria saber porque um 
canal tinha saído do ar. Solicitou, também, encarte de cópia do contrato da SKY; que não sabe quanto 
recebe um atendente de call Center; 

Em seguida, foi ouvido o Dr. André Muller Borges, o qual informou que não é totalmente correta 
a informação de que a NET é a campeã de reclamações, mas que sua posição no ranking se deve à 
comercialização conjunta dos demais serviços (telefonia e banda larga); que o grande número de 
planos de serviços e combinações de produtos é uma forma de possibilitar o atendimento a classes 
de consumidores com diversos níveis de poder aquisitivo; que as promoções temporárias de entrada 
não induzem o consumidor de forma enganosa, tratando-se apenas de indução legal como estratégia 
comercial; que o emprego de telemarketing “é um emprego de pouca qualificação técnica, 
atraindo gente em começo de carreira”; que a NET está investindo no treinamento dos atenden-
tes para que o mesmo atendente possa resolver qualquer problema, sem ter a necessidade de trans-
ferir para outros atendentes, diminuindo-se o tempo de espera e a probabilidade de queda da ligação; 
que a NET estaria cumprindo a Lei Estadual n. 14,516/2011, que trata do envio de cópia do contrato 
de prestação de serviços no prazo de 15 (quinze) dias; que há áreas mais carentes, onde o serviço não 
é oferecido por não haver segurança para os instaladores, nem acesso livre à áreas necessárias para a 
realização de manutenção; que a NET disponibiliza o cancelamento do serviço pela internet, em cum-
primento à legislação estadual; que não sabe quanto recebe um atendente de Call Center.

- Oitiva do Senhor Marcos Bafutto, Diretor de Regulamentação da TELEFÔNICA
Em seu depoimento realizado no dia 28.9.2011, conforme ata e transcrição anexados (doc. 12), o 

Senhor Marcos Bafutto informou que o Grupo TELEFÔNICA atua no mercado de TV por assinatura em 
São Paulo desde 2007; que o Grupo possui cerca de 10% de participação no mercado; que sua ope-
ração em São Paulo se dá exclusivamente via satélite; que, quanto às reclamações por falha no sinal, 
tais fatos se devem a ocorrências de intempéries; que, quanto às cerca de 40 (quarenta) reclamações 
mensais, são devidas a questionamentos de usuários relacionados a divergências entre o pacote con-
tratado e o pacote oferecido; que há prática, pela TELEFÔNICA, de vendas combinadas; que o serviço 
pode ser cancelado pelo mesmo meio pelo qual foi contratado; que os Call Centers contratados ficam 
no Estado de São Paulo; que desconhece a remuneração dos atendentes de Call Centers; que entregam 
cópia do contrato de prestação de serviços quando da correspondente instalação; que a TELEFÔNICA 
pratica a taxa de fidelização; que o serviço de TV por assinatura da TELEFÔNICA se dá mediante auto-
rização, em que vigora o princípio da livre iniciativa, e não por concessão.

- Oitiva dos Senhores Camila Ramos Montana e Welington Ramalho, diretores da TVA 
Em seu depoimento realizado no dia 28.9.2011, conforme ata e transcrição anexados, informaram 

os Senhores Camila Ramos Montana e Welington Ramalho que o percentual de reclamações dos usu-
ários dos serviços da TVA é relativamente baixo; que as reclamações são, geralmente, relacionadas a 
problemas técnicos e de cobrança; que a TVA indeniza o consumidor quando este fica sem sinal; que a 
TVA cumpre o tempo de espera e a forma de distrato equivalente à forma do contrato; que a TVA não 
pratica fidelização; que a TVA possui 5% (cinco por cento) de participação no mercado estadual de TV 
por assinatura.

- Oitiva da Senhora Maria Inês Dolci, Coordenadora Institucional da PROTESTE
Em seu depoimento realizado no dia 28.9.2011, conforme ata e transcrição anexados, informou 

a Senhora Maria Inês Dolci que a PROTESTE já encaminhou ofícios para a ANATEL, com o intuito de 
discutir ações para melhoria dos serviços de TV por assinatura; que encaminharia à CPI cópias dos 
ofícios; que A PROTESTE também encaminhou uma representação ao Ministério Público Federal com 
relatos de seus associados; que a PROTESTE tem lutado contra o alto tempo de publicidade na TV 
paga; que a PROTESTE também tem questionado a cobrança do ponto extra; que as reclamações de 
seus cerca de 250 mil (duzentos e cinqüenta mil) associados se referem a má qualidade de serviço, 
bloqueios de acesso a canais integrantes dos planos adquiridos e alteração dos planos de seus valores 
sem que o consumidor seja previamente informado; que algumas empresas descumprem a lei do SAC; 
que as empresas não têm ressarcido o consumidor pelos períodos sem serviço; que as empresas des-
cumprem a lei do SAC no tocante à inserção preferencial no MENU telefônico, da opção de rescisão 
do contrato; que outra prática recorrente é a alteração contratual sem a anuência ou mesmo sem a 
comunicação prévia do consumidor; que não sabe se há regulamento da ANATEL a respeito da publi-
cidade; 

- Oitiva do Senhor Almir Munhoz, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Teleco-
municações

Em seu depoimento realizado no dia 28.9.2011, conforme ata e transcrição anexados, informou o 
Senhor Almir Munhoz que um dos problemas no setor é a terceirização generalizada, a qual provoca a 
precarização do serviço e a falta de competição; que há projeto de lei em trâmite no Congresso Nacio-
nal regulamentando a terceirização; que atribui a alta rotatividade no setor à penosidade decorrente 
da natureza do próprio serviço, a despeito da carga horária de seis horas e das interrupções, bem 
como a idade reduzida dos atendentes.

- Oitiva da Senhora Vivien Suruagy, Presidente do Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços de 
Telecomunicações do Estado de São Paulo - SINTESP

Em seu depoimento realizado no dia 28.9.2011, conforme ata e transcrição anexados, informou a 
Senhora Vivien Suruagy que 80% dos trabalhadores em Call Center são de primeiro emprego, estu-
dantes no colegial, treinados pelas empresas em duas áreas: uma técnica e outra comportamental; 
que os trabalhadores, além do piso salarial, sempre têm sua remuneração reajustada com o INPC ou 
acima do INPC, alem de receberem vale refeição, convênio médico, auxílio creche e trabalharem seis 
horas diárias; que a média é de um salário mínimo para o Call Center; 

- Oitiva do Senhor José Tadeu de Oliveira Castelo Branco, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas Prestadoras de Serviços de TV por assinatura, cabo, MMDS, DTH do Estado de São Paulo - 
SINDISTAL

Em seu depoimento realizado no dia 29.11.2011, conforme ata e transcrição anexados (doc. 29), 
informou o Senhor José Tadeu de Oliveira Castelo Branco que considera grave os contratos entre as 
operadoras de Tv por Assinatura e as empresas terceirizadas, as quais estipulam o faturamento por 
tarefa, fazendo com que as empresas exijam grandes deslocamentos de seus instaladores; que os 
instaladores recebem por tarefa executada, não recebendo em caso de retorno provocado por recla-
mação do cliente; que a NET armazena em uma base de dados o nome dos instaladores que ajuízam 
reclamações trabalhistas, inviabilizando que o trabalhador seja contratado nessa área por qualquer 
operadora; que o Sindicato representou uma empresa chamada Litoral, com sede em diversas cidades, 
por ela regularmente não registrar seus empregados; que boa parte das empresas pegam funcionários 
com carro deles, não da empresa; que o piso de um instalador é de R$ 706,64 (setecentos e seis reais 
e sessenta e quatro centavos); que os cursos oferecidos não são suficientes, ou com pouca carga horá-
ria, ou até mesmo não presencialmente, variando de operadora para operadora. 

- OFICIO IDEC – Declinação do convite e encaminhamento de considerações acerca das reclamações 
sobre os serviços de Televisão por Assinatura

Mediante o ofício em epígrafe, o IDEC comunica a impossibilidade de atender ao convite formu-
lado pela CPI, por não poder encaminhar representante à reunião que ocorreria no dia 24 de agosto 
de 2011, e apresenta considerações sobre as reclamações feitas pelos consumidores de serviços de TV 
por Assinatura, a seguir resumidas:

a) Uma das principais questões levadas ao IDEC foi o problema da cobrança pelo ponto extra, 
pelos seguintes motivos:

- Há incompatibilidade entre o artigo 30, §2º, da Resolução n. 528/2009 da ANATEL e a Súmula 9 
de março de 2010 da ANATEL..

- Não cumprimento, em algumas hipóteses, da necessidade de previsão contratual para a opção de 
comodato do equipamento utilizado.

- Impossibilidade de adquirir o conversor/codificador por outros meios, que não pelo fornecimento 
direto da própria prestadora do serviço.

b) Prática de fidelização, especialmente pela Net e pela GVT, sem que a opção seja dada ao consu-
midor.

c) Prática de fidelização em “combos”, tendo em vista a vedação expressa contida no §1º do arti-
go 27 da Resolução n. 528/2009 de fidelização em serviços de telefonia e de banda larga fixa, bem 
como a necessidade de opção expressa do consumidor, o que a prática dos combos acaba limitando, 
ou até mesmo inviabilizando.

d) Interrupção dos serviços prestados por mais de trinta minutos, sem indenização.
e) Descumprimento de disposições constantes do Decreto n. 6.523/2008, que regulamenta o aten-

dimento ao consumidor.
f) Descumprimento de disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, especialmente 

o dever de informação clara e precisa de todas as condições de prestação do serviço, ressaltando a 
prática reiterada de destaque das vantagens promocionais, omitindo-se ou deixando-se em segundo 
plano o prazo promocional e as condições do serviço ao término desse prazo.

- OFICIO PROTESTE – Recusa do convite e prestação de informações sobre os serviços de Televisão por 
assinatura

Mediante o ofício em epígrafe, a PROTESTE informa ter proposto à Agência Nacional de Telecomu-
nicações – ANATEL a discussão de ações para a melhoria do serviço, bem como já ter encaminhado 
representação ao Ministério Público Federal com os relatos de seus associados acerca dos problemas 
enfrentados com os serviços de TV por assinatura. Ademais, informa a PROTESTE que uma das cau-
sas desse problema é a forte concentração nesse mercado. Na sequência, aponta o mencionado 
órgão os seguintes problemas pontuais da prestação de serviço:

a) Descumprimento do disposto no artigo 39, incisos II e XII, do Código de Defesa do Consumidor, 
caracterizada pelo(a):

- precário atendimento no SAC, com grande tempo de espera, muitas vezes sem a solução do pro-
blema, com a busca de meios alternativos de solução.

- dificuldade de se obter, por meio de atendimento telefônico, a solução de problemas como a 
troca de equipamentos e o cancelamento dos serviços.

b) Má prestação de serviços, com bloqueios indevidos de canais e falhas de sinal.
c) Alterações contratuais sem a solicitação do consumidor, sua anuência ou ciência prévia, em 

casos como mudança de pacote ou variação de preço, muitas vezes seguidas de cobranças indevidas.
d) Descumprimento das ofertas, com alteração de pacotes sem solicitação ou autorização do con-

sumidor.
e) Cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, contratados mas não dis-

ponibilizados, ou cancelados, com a demora na restituição dos valores ou, ainda, com a inserção do 
nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

Finalmente, a PROTESTE recomenda:
a) A estimulação da concorrência no setor.
b) A fiscalização e monitoração dessas atividades pelo poder público.
c) A garantia de liberdade aos consumidores para montar seu pacote de canais.
 - OFICIO PROCON – Informações solicitadas acerca das reclamações sobre os serviços de Televisão por 

assinatura
Mediante o ofício em epígrafe, a Fundação PROCON-SP informou ter registrado queixas relaciona-

das à prestação de serviços de TVs por assinatura, concentrando a NET o maior número de reclama-
ções. Segundo o PROCON, os problemas mais frequentes são:

a) Irregularidades na oferta do serviço (com posterior descumprimento).
b) Cobranças indevidas.
c) Falhas na instalação e no próprio sinal.
Na planilha anexa ao ofício em tela, são apontados os seguintes problemas:
a) Valor de pacote/serviço superior ao contratado.
b) Cobrança após o cancelamento do serviço.
c) Serviço oferecido como gratuito com envio de cobrança (degustação).
d) Serviço não solicitado (canais pay per view por exemplo).
e) Multa rescisória por cancelamento feito por má prestação de serviço.
f) Serviço inoperante (facilidades específicas – por ex.: gravações digitais, visitas técnicas).
g) Problemas de sinal.
h) Acesso a número de canais diferente do ofertado.
i) Pacote ofertado e não cumprido.
j) Não retirada do equipamento em 30 (trinta) dias após o cancelamento.
k) Retirada de equipamento sem aviso prévio.
l) Dano material em decorrência da má prestação de serviço.
Além dos problemas narrados no ofício, a análise dos autos de infração acostados também 

demonstra, como problema recorrente, o descumprimento do art. 5º da Lei Estadual n. 13.226/2008 
e o art. 3º, §1º, do Decreto Estadual n. 53.921/2008, bem como a cobrança pela emissão de boletos 
bancários.

- OFICIO SKY datado de 23.9.11 – Complementando as informações prestadas na reunião da CPI do 
dia 21.9.11

Mediante o documento em epígrafe, a SKY informa que seu SAC é composto de mais 1.800 (hum 
mil e oitocentos) atendentes, com salários entre R$ 561,88 (quinhentos e sessenta e um reais e oiten-
ta e oito centavos) e R$ 954,81 (novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos); que, 
dentre outros benefícios dados aos atendentes, está o oferecimento do próprio serviço de TV por assi-
natura; que não foi encontrada a ligação do Deputado Isac Reis, pedindo, para tanto, seu código de 
cliente; que, dentre as operadoras de TV por Assinatura, conforme documentação juntada e dados da 
ANATEL, possui um dos menores índices de reclamação. 

- CONTRATO DE ADESÃO SKY
A cláusula 3.3.1. do contrato de adesão da SKY prevê fidelização. 
Não prevê o contrato que a cópia do contrato será enviada ao cliente.
A cláusula 3.11.1 prevê reembolso apenas na hipótese de 30 (trinta) minutos contínuos. 
Disponibilidade mínima do sinal em 99,5%.
O contrato prevê ponto extra velado sob a forma de comodato com fidelização de 12 (doze) meses 

(Cláusula 3.13.1 e 10.2. e 11.2), enquanto que a Cláusula 11.2.6. prevê mensalidade pelo uso de car-
tão de acesso.

- OFICIO ABTA datado de 23.9.11 - Complementando as informações prestadas na reunião da CPI do 
dia 21.9.11

Mediante o documento em epígrafe, a ABTA informa que os serviços de TV por Assinatura são 
prestados por meio de uma concessão pública, de caráter privado, além de tecer considerações acerca 
dos regulamentos pertinentes da ANATEL e da qualidade dos serviços oferecidos. 

- TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA TELEFÔNICA CELEBRADO COM A ANATEL
A Cláusula 15ª deste termo de autorização relata de modo taxativo que a autorizada, ora TELEFÔ-

NICA, oferecerá o serviço ao público mediante o pagamento da taxa de adesão e da assinatura, não 
permitindo quaisquer outras cobranças.

- CONTRATO DE ADESÃO TELEFÔNICA
A cláusula 3.2.2. do contrato de adesão da TELEFÔNICA prevê a cobrança pela disponibilização do 

ponto de exibição opcional (ponto extra). O contrato, porém, não menciona a quem compete a esco-
lha quanto à forma de aquisição dos aparelhos e acessórios necessários para a fruição do serviço de 
TV por assinatura.

- CONTRATO DE ADESÃO TVA
O contrato não contém cláusula específica sobre ponto extra, prevendo, vagamente, o aluguel de 

codificadores. O contrato não contém cláusula acerca do “ponto extra”. 
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De qualquer modo, a obrigação de fornecer cópia impressa do contrato, salvo manifestação do 
consumidor em sentido contrário, é uma obrigação inerente à relação de consumo, e sequer haveria a 
necessidade de legislação expressa nesse sentido.

Não obstante, a fim de que não paire qualquer dúvida sobre essa obrigação dos prestadores de 
serviços de TV por assinatura, a adoção da regra veiculada pela Lei Estadual 14.516/2011 em nível 
nacional é de inquestionável pertinência. 

5.1.1.5. Cobrança por ponto extra ou adicional
Os contratos das operadoras, em regra, não prevêem a cobrança por ponto extra. No entanto, na 

prática, conforme informações prestadas pelas entidades de defesa do consumidor, em especial a 
PROTESTE, as operadoras “driblaram” a proibição contida no §2º do art. 30 do Regulamento de Prote-
ção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura, da Anatel, pratican-
do a cobrança sob a forma velada de aluguel do decodificador.

A ANATEL, interpretando sua própria Resolução, mediante a expedição da Súmula nº 9, entendeu 
não haver proibição da prática do “aluguel” do decodificador, ante a liberdade de a operadora e o 
assinante pactuarem a forma e as condições de contratação do equipamento.

Deveras, não há previsão expressa no Regulamento de Proteção e Defesa dos Assinantes dos Servi-
ços de Televisão por Assinatura quanto à cobrança de aluguel pelo decodificador. No entanto, a prática 
das operadoras dá demonstração cabal de que se trata de fraude à lei.

Em primeiro lugar, para não induzir o consumidor ao pagamento do aluguel, as operadoras 
deveriam prever em contrato alternativas para a aquisição do equipamento, em condições razoáveis, 
devendo o aparelho ser comercializado a preço de custo pela operadora, sob pena de se violar o 
Código de Defesa do Consumidor, o qual considera prática abusiva, em seu art. 39, I, “condicionar 
o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem 
justa causa, a limites quantitativos”. Não obstante, a prática é tipificada como crime contra a ordem 
econômica, nos termos do artigo 5º, II, da Lei nº 8.137/1990:

“Art. 5° Constitui crime da mesma natureza: 
 I - exigir exclusividade de propaganda, transmissão ou difusão de publicidade, em detri-
mento de concorrência;
 II - subordinar a venda de bem ou a utilização de serviço à aquisição de outro bem, ou ao 
uso de determinado serviço;
 III - sujeitar a venda de bem ou a utilização de serviço à aquisição de quantidade arbitra-
riamente determinada;
 IV - recusar-se, sem justa causa, o diretor, administrador, ou gerente de empresa a prestar 
à autoridade competente ou prestá-la de modo inexato, informando sobre o custo de pro-
dução ou preço de venda.
Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.”

Da análise da documentação juntada, verificam-se algumas inconsistências.
Em seu contrato, A SKY oferece o equipamento do ponto principal em regime de comodato (cláu-

sula 10 – doc. 16) e o ponto extra mediante compra ou locação do decodificador e do cartão digital 
(cláusulas 11.2.2. e 11.2.4. – doc. 16). A informação foi confirmada pelo Sr. Humberto Chiesi Filho, 
em seu depoimento (doc. 11). No entanto, em contato com o serviço de chat da SKY (doc. 24), não 
foi essa opção dada ao cliente, ficando claro que a SKY, na prática, acaba cobrando pelo ponto extra, 
contrariando a legislação específica, em especial o disposto no artigo 30, §2º, da Resolução ANATEL n. 
528/2009, como já apontara o IDEC (doc. 8). Ora, a operadora deve manter uma coerência contratual. 
Se cobra pelo ponto extra, deveria também cobrar pelo ponto principal. Além disso, o contrato não 
deixa claro a quem compete a escolha por compra ou locação. Finalmente, não parece razoável, em 
razão de seu custo, a cobrança de locação de um cartão magnético. Todas essas inconsistências ape-
nas permitem inferir que a cobrança de aluguel é apenas uma forma de “mascarar” a cobrança pelo 
serviço do “ponto extra”, que é legalmente vedada. 

O contrato apresentado pela TVA não menciona o “ponto extra”, mas prevê sistematicamente, a 
cobrança de aluguel de equipamentos (cláusulas 3, 4 e 7, “vii” – doc. 21). Embora mencione a possi-
bilidade de venda do equipamento, o contrato não deixa claro a quem compete a escolha, limitando-
se a dispor que a forma será “de acordo com o definido na OS preenchida e assinada pelo cliente”. 
Assim, conquanto não apresente a incoerência apontada no item anterior, o contrato da TVA também 
não atende à obrigação de informação clara e precisa ao consumidor quanto ao pagamento pelo 
ponto adicional do serviço, informação essa que deve constar de contrato, não apenas da OS. Em seu 
depoimento, o Sr. Welington Ramalho confirmou que a TVA oferece o equipamento ao consumidor 
(doc. 12). Entretanto, também em contato com o serviço de chat da TVA (doc. 25), foi informado tão 
somente a cobrança por ponto adicional, contrariando a legislação específica, em especial o disposto 
no artigo 30, §2º, da Resolução ANATEL n. 528/2009, como já apontara o IDEC (doc. 8).

Disposição semelhante possui o contrato de adesão da TELEFÔNICA que não deixa claro a quem 
compete a escolha, mencionando apenas aquilo que for definido no termo de aceite. Mas sabem os 
membros desta comissão que tais informações não são informadas claramente no ato da compra, 
sendo o consumidor induzido a pagar uma mensalidade pelo ponto extra. Ademais, o contrato da 
TELEFÔNICA prevê, sob o nome de “ponto de exibição”, a cobrança da “disponibilização” do ponto 
extra (cláusula 8.1.5. – doc.19), o que é vedado pela Resolução ANATEL n. 528/2009. Na prática, como 
comprova o sítio da TELEFÔNICA (doc. 26), há a cobrança de aluguel dos equipamentos utilizados 
para recepção de ponto adicional. A NET prevê a cobrança de aluguel. (doc. 27)

Assim, confrontando-se os pontos destacados nos contratos de adesão das operadoras com as 
informações prestadas pelas entidades de defesa do consumidor, configura-se, em tese, a prática das 
seguintes infrações à legislação vigente, em razão da conduta de subordinação do serviço de TV por 
assinatura à compra ou ao aluguel de decodificadores e cartões das próprias operadoras de Tv por 
assinatura:

- crime contra a ordem econômica, tipificado no artigo 5º, II, da Lei Federal nº 8.137/1990;
- infração contra a ordem econômica, pela conduta prevista no artigo 36, §3º, inciso XVIII, da Lei 

Federal n. 12.529/2011;
- violação do artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor;
- violação do artigo 3º, IV, da Lei Federal n. 9.472/1997; e
- violação do artigo 30, §2º, da Resolução ANATEL n. 528/2009.
Em síntese, para “driblar” o disposto no artigo 30, §2º, da Resolução ANATEL n. 528/2009, as 

empresas mantiveram os valores mensais cobrados pelo ponto adicional, mascarando-os sob a forma 
de aluguel de equipamentos. Ao fazê-lo, porém, esqueceram as operadoras de que a prática de venda 
casada de produtos e serviços é tipificada como crime contra a ordem econômica. Logo, a ANATEL tem 
como dever autuar 

Para se evitar que tal prática continue a ocorrer, embora sua vedação decorra, como visto, da pró-
pria interpretação sistemática da legislação envolvida, sugerem-se, ainda, as seguintes providências 
normativas, a cargo dos Poderes e órgãos competentes:

- determinar às operadoras que disponibilizem os mesmos serviços de TV por assinatura para apa-
relhos decodificadores desbloqueados, a exemplo do que já ocorre na telefonia móvel, possibilitando 
ao consumidor a livre escolha para sua aquisição. Frise-se que a cláusula 8ª do Termo de Autorização 
da ANATEL para exploração do serviço menciona que a autorizada não poderá proibir o uso de outros 
equipamentos de recepção, desde que compatíveis;

5.1.1.6. Cobrança indevida 
Um dos problemas mais recorrentes na reclamação dos usuários, como atestam os órgãos de 

defesa do consumidor que contribuíram com os trabalhos desta CPI é a questão da cobrança indevida.
Embora tal prática possa ser atribuída a diversos fatores, dois podem ser apontados como os prin-

cipais, com base nas provas colhidas na fase instrutória: a forma de atendimento pelos Call Centers e o 
complexo sistema eletrônico de gerenciamento do banco de dados das empresas do setor.

No que toca aos Call Centers, a falta de qualificação dos operadores de teleatendimento pode ser 
apontada como a causa imediata mais relevante para explicar o alto número de cobranças indevidas. 
Como causas mediatas, podem-se apontar a baixa remuneração, a inexistência de um plano de carrei-
ra atrativo e a falta de investimento em qualificação dos trabalhadores em Call Centers.

Em que pese as afirmações em parte discordantes do Presidente do SINDISTAL, Sr. José Tadeu de 
Oliveira Castelo Branco e do Presidente do SINTTEL – Sindicato dos Trabalhadores das Telecomunica-
ções do Estado de São Paulo, Sr. Walmir Munhoz, há uma notória falta de investimentos no aperfeiçoa-
mento e valorização dos trabalhadores em Call Center, problema que será adiante detalhado.

Além disso, se, por um lado, o operador de teleatendimento não possui a qualificação necessária 
para prestar ao consumidor um bom atendimento, por outro, os recursos eletrônicos de que dispõem 
parecem também não atender ao nível de qualificação do operador. Há, assim, dois problemas que 
se completam para explicar o alto número de cobranças indevidas: sistemas complexos de bases de 
dados, resultantes de constantes atualizações e “migrações” de software com tecnologias diversas, 

5. Fase conclusiva
Com base na instrução realizada, especialmente a partir das oitivas realizadas e da documentação 

analisada, e mediante seu confronto com as normas constitucionais, legais e infralegais, esta Comis-
são Parlamentar de Inquérito apresenta as seguintes conclusões acerca do objeto de sua investigação:

5.1. Conclusões relacionadas às irregularidades ou à má qualidade na prestação do servi-
ço de TV por assinatura

5.1.1. Da oferta, divulgação e cobrança pelo serviço de TV por assinatura

5.1.1.1. Promoção de entrada
O sítio da SKY não informa que há promoção de entrada pelo prazo de 12 (doze) meses (doc. 24), 

mesmo período de fidelização, sem, contudo, informar o valor dos produtos após esse prazo. Essa 
prática viola o disposto no artigo 3º, IV, da Lei Federal n. 9.472/1997, bem como o disposto 
no artigo 31 da Lei Federal n. 8.078/1990.

O sítio da TVA não traz informações suficientes sobre os valores dos planos, o que dificulta o con-
sumidor, e importa em violação ao disposto no artigo 3º, IV, da Lei Federal n. 9.472/1997, bem como o 
disposto no artigo 31 da Lei Federal n. 8.078/1990.

O sítio da TELEFÔNICA é bastante claro quanto às promoções de entrada, prevendo diversas for-
mas de promoções, sujeitas à fidelização (doc. 26). Em seu depoimento, o Sr. Marcos Baffuto também 
o confirmou (doc. 12). Entretanto, apesar das restrições acerca da prática da fidelização, constata-se 
que há informação clara e precisa ao consumidor, não havendo violação a esse dever de informação 
previsto na legislação regente.

O mesmo se aplica à NET, que também possui tal prática, conforme depoimento do Sr. André 
Muller Borges (doc. 11), mas seu sítio deixa o consumidor bem informado quanto às promoções de 
entrada, informando o valor dos produtos após o término da promoção (doc. 27). Seu contrato de ade-
são prevê a promoção de entrada atrelada à fidelização (cláusula 9 - doc. 28). Por tais motivos, não se 
entende haver qualquer violação da legislação atual, no tocante à promoção de entrada, por parte da 
NET e da TELEFÔNICA, o que não obsta, de lege ferenda, o aperfeiçoamento dessa prática.

5.1.1.2. Fidelidade
A fidelidade é praticada pela TELEFÔNICA pelo período de 18 (dezoito) meses, consoante se afere 

no seu contrato de adesão (cláusula 13.2.1.1. – doc. 19; doc. 26), não havendo previsão expressa e 
inequívoca que faculte ao consumidor adquirir o serviço sem essa condição restritiva. A NET também 
exerce a fidelização de até 24 (vinte e quatro) meses, possibilitando ao cliente contrair o serviço sem a 
fidelização (cláusula 09 - doc. 28).

A SKY, segundo depoimento do Sr. Humberto Chiesi Filho, isenta o consumidor de fidelidade (doc. 
11). No entanto, tal prática foi constatada mediante a análise dos sítios da empresa (doc. 23), em que 
se encontra a previsão de fidelização mínima de 12 meses, sob pena de multa, bem como pelo exame 
do seu contrato de adesão (cláusulas 3.3.1., 9.3., 10.2., 10.8. e 16.8. – doc. 16), não havendo previsão 
expressa e inequívoca que faculte ao consumidor adquirir o serviço sem essa condição restritiva.

A TVA, segundo o depoimento dos Senhores Camila Ramos Montana e Welington Ramalho, não 
pratica fidelização, o que foi constatado no sítio da empresa. Todavia o contrato de adesão prevê tal 
possibilidade deixando em aberto o período de fidelização (cláusulas 2.1 e 12.1. - doc. 21) Ainda, de 
acordo com esse documento, é permitido ao consumidor contratar o serviço sem essa reserva.

A prática da fidelização, desde que o cliente seja devidamente informado de suas condições, e lhe 
seja dada a oportunidade de adquirir o serviço sem fidelização (art. 27 do Regulamento de Proteção 
e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura) parece estar de acordo 
com a legislação vigente. Não obstante, há que se entender que tal prática configura, também, uma 
forma de coerção ao consumo que fere o direito do consumidor à sua liberdade de escolha (art. 6º, 
inciso II, do Código de Defesa do Consumidor). Deveras, ao diminuir o preço de entrada ou ao isentar 
o consumidor do pagamento de algum produto ou serviço, com a condição de um tempo mínimo de 
permanência, sob pena de multa, está a empresa constrangendo o consumidor a manter um contrato 
que pode ser desvantajoso em relação à concorrência, retirando-lhe a liberdade de escolha.

Ademais, quanto ao lapso de fidelização preconizado pelo §1º do art. 27 do Regulamento de 
Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura, apenas a SKY 
respeita inequivocamente o período máximo de 12 (doze) meses.

5.1.1.3. Venda combinada 
A comercialização conjunta de serviços de TV por assinatura com internet banda larga e telefone 

é praticada pela NET, pela TELEFÔNICA e pela TVA. A SKY presta exclusivamente serviço de TV por 
assinatura.

Embora se sustente que a prática de oferta de combos não esteja em desarmonia com a regula-
mentação do setor, não há como negar que se trate, na verdade, de venda casada de serviços, o que é 
vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, é possível admitir a prática de redução de preços em função da diminuição do custo 
que a venda de serviços que empregam o mesmo meio físico possibilita. No entanto, tal prática não 
pode ser, como se tem observado, indiscriminada e desproporcional. A justificativa de redução de 
custos com a venda combinada também pode ser empregada como forma velada de limitação da 
concorrência, praticando-se o chamado underselling. O underselling pode ser entendido como a prática 
de dumping, mas no mercado interno, caracterizando pela oferta de bens e serviços por valores infe-
riores ao preço usual de venda. Em regra, a prática do underselling visa a eliminar a concorrência sobre 
determinado produto, mas pode ser também utilizada na prática de venda combinada, como forma de 
“empurrar” ao consumidor serviços que lhe acarretarão uma certa dependência, como é o caso, prin-
cipalmente, do serviço de telefonia.

A análise dos sítios das empresas que praticam a venda combinada demonstra que o valor dos 
produtos comercializados em combo pode chegar a custar quase metade do preço que a soma dos 
produtos comercializados individualmente.

Dos casos analisados, a NET apresenta a situação mais preocupante. Apenas para citar um exem-
plo, uma oferta extraída de seu sítio anuncia a venda de Tv por assinatura mais internet banda larga 
por R$ 199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos). Se o consumidor adquirir um plano 
de telefone anunciado como “Net Fone Fale Light”, o valor sobe para R$ 214,70 (duzentos e quatorze 
reais e setenta centavos). No entanto, se o consumidor adquirir um plano de telefone mais caro, como 
o plano “Net Fone Fale Simples”, seu valor cai para R$ 167,80.

Ora, não parece que haja qualquer redução de custo no caso de o consumidor adquirir um combo 
com o plano “Net Fone Fale Simples” em relação ao combo com o plano “Net Fone Fale Light”. Tam-
bém não parece haver sentido em oferecer ao consumidor dois serviços (TV por assinatura e banda 
larga) por R$ 199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos) e, se ele adquirir o plano de 
telefone, pagar pelos três mais barato que pelos dois primeiros.

A única justificativa que assoma como plausível é a intenção de induzir o consumidor a adquirir 
planos telefônicos que poderão gerar, para a operadora de telefonia fixa, uma receita considerável 
advinda da cobrança da assinatura mensal e, principalmente, dos minutos cobrados pela realização 
das chamadas telefônicas.

Outra evidência é que a NET não possui um contrato para a venda dos combos, possuindo apenas 
os três contratos separados para cada tipo de serviço.

Assim, ao oferecer três produtos por preço inferior ao cobrado por apenas dois deles 
isoladamente, a empresa intencionalmente induz o consumidor a adquirir os três produtos, 
subordinando a aquisição de um serviço à aquisição de outro. Tal prática ofende o disposto 
no artigo 6º, inciso II, e no artigo 39, inciso I, da Lei Federal nº 8.078/1990, bem como o 
disposto no artigo 36, §3º, inciso XVIII, da Lei n. 12.529/2011 e o artigo 5º, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.137/1990. 

Além disso, ao fazê-lo, a empresa limita a concorrência, e pratica o underselling, o que 
também é vedado pelo direito concorrencial, ofendendo a Lei Federal n. 12.529/11 em seu 
artigo 36, inciso I, bem como aos incisos XV e XVIII do §3º do mesmo artigo; aos artigos 4º, 
inciso VI; 5º, inciso II; 7º, inciso IV, alínea “c”, todos da Lei Federal n. 8.137/1990.

5.1.1.4. Envio de contratos ao consumidor
A SKY, a TVA, a NET e a TELEFÔNICA disponibilizam contratos em seu sítio. Em seus depoimentos, 

representantes das quatro empresas afirmaram estarem cumprindo a legislação estadual que determi-
na o envio de cópias dos contratos de prestação de serviço aos consumidores. Há, porém, reclamações 
de consumidores de que a lei é desrespeitada.

A prova de fornecimento dos contratos, porém, é de difícil aferição em sede de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, devendo eventual descumprimento da Lei Estadual n. 14.516/2011 ser anali-
sado concretamente pelos órgãos legitimados.
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sobre tudo, desde o cancelamento de um produto até porque “um certo autor não apareceu mais” 
(sic). Ora, se o nível de complexidade da função é assim alto, deve haver investimento na formação 
de pessoal e fidelização dos funcionários à empresa, o que somente se consegue com bons salários, 
benefícios e com plano de carreira. Não há, assim, espaço para a terceirização do serviço de Call Cen-
ter, pois se as pessoas precisam de constantes informações sobre a operação do serviço, conteúdo de 
programação, não há como dissociar essa atividade da própria atividade-fim das empresas de TV por 
assinatura.

Observe-se, por exemplo, que o atendimento presencial geralmente não é terceirizado, não se 
justificando essa diferença de tratamento entre o atendimento presencial e o atendimento em Call 
Center.

Embora se considere que a terceirização do atendimento ao usuário, como consta no tópico 
seguinte, é ilegal, acredita-se que, mesmo em havendo a terceirização, deve haver uma alteração da 
regulamentação da profissão de operador de teleatendimento, aumentando seu piso salarial e exigin-
do um mínimo de qualificação profissional de modo a atender às necessidades da sociedade.

Nem se diga que a qualificação profissional é função exclusiva do Estado, já que a empresa, na 
Constituição de 1988, tem sua função social.

Tampouco se alegue que o aumento do piso salarial da categoria acarretará o aumento do valor 
do serviço prestado. Embora referido aumento possa ocorrer num primeiro momento, assim como 
devem ser diminuídas as margens de lucro das empresas, há valores maiores a resguardar, como o 
tratamento digno que deve ser dispensado ao consumidor, o respeito às diretrizes gerais do sistema, a 
proteção contra a precarização do trabalho e ao desenvolvimento social, fim maior de toda sociedade 
politicamente organizada.

É certo que se deve evitar a interferência estatal na iniciativa privada. Entretanto, de há muito 
já se constatou que a mão invisível é apta a reger todos os mercados, sobretudo em mercados onde 
a competição encontra obstáculos naturais, como é o caso do serviço de TV por assinatura. Nessas 
hipóteses, a intervenção estatal na atividade privada deve se justificar como forma de otimizar a satis-
fação de todos os atores envolvidos, atuando o Estado como fator de equilíbrio na relação entre eles. 
O mercado, por vezes, se rege pela lei do mais forte; o Estado, porém, deve garantir a satisfação do 
povo que o constitui, atuando sempre que necessário para o restabelecimento do equilíbrio das forças 
sociais. 

Assim, entendem os membros desta CPI que apenas com o aumento da intervenção estatal, 
notadamente na esfera legislativa, é que se obterá maior qualidade no atendimento em Call Centers, 
atendendo aos anseios não apenas de toda sociedade paulista, mas também da sociedade brasileira. 

Por essa razão, conclui-se pela necessidade de alteração legislativa, impondo regras mais claras 
para o fim de aumentar a qualificação profissional dos trabalhadores em teleatendimento, o que 
passa pelo estabelecimento de uma melhor remuneração para a categoria e o aumento dos requisitos 
necessários ao exercício da função, adotando-se mecanismos que diminuam a alta rotatividade no 
setor e aumentem a valorização da atividade.

Entre tais regras, propõem-se:
- o aumento do piso salarial dos operadores de teleatendimento na área de telecomunicações em 

50%;
- a criação de curso técnico de operador de teleatendimento no ramo de telecomunicações, a ser 

fornecido pelas Escolas Técnicas Federais, Estaduais e Municipais, pelo Sistema “S”, e pela iniciativa 
privada, constituindo requisito indispensável para o exercício da função;

- a obrigatoriedade de o Call Center na área de telecomunicações se situar no mesmo Estado em 
que o serviço é prestado;

5.1.2.3. Terceirização do atendimento ao usuário 
Pelas razões já apontadas neste relatório, a má qualidade do serviço de Call Center está relaciona-

da à sua terceirização.
A terceirização é tema que suscita grandes debates jurídicos e que se encontra, inclusive, na pauta 

do Congresso Nacional, com a discussão do PL 4330/2004, que pretende regulamentar de forma diver-
sa a matéria, permitindo, inclusive, a terceirização de atividades-fim das empresas.

Atualmente, não há definição legal do que sejam atividades-fim e atividades-meio, tampouco 
sobre a vedação de terceirização do que se considera atividades-fim, havendo tão-somente duas 
legislações que tratam da possibilidade de terceirização, porém não de forma genérica. Trata-se da 
Lei Federal nº 6.019/74, que regula o Trabalho Temporário, e a Lei Federal n. 7.102/83, que trata da 
terceirização dos serviços de vigilância. A par disso, a tese de vedação da terceirização das atividades-
fim tem sido construída pela jurisprudência, mas o conceito do que são atividades-fim ainda carece de 
respaldo legal.

Alguns tentam distinguir a atividade-fim da atividade-meio pela essencialidade do serviço à ati-
vidade empresarial. Nessa perspectiva, a atividade-fim seria aquela essencial à empresa, ou melhor, 
aquela que integra seu objeto social, podendo as demais ser consideradas acessórias.

No campo das telecomunicações, porém, há lei específica tratando da matéria. Cuida-se da Lei 
Federal n. 9.472/1997, que em seu artigo 94, inciso II, permite expressamente a terceirização da 
atividade-fim das empresas de telecomunicações: 

“Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condi-
ções e limites estabelecidos pela Agência:
……..
II – contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 
complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.”

Contudo, com base nas informações colhidas neste relatório, verifica-se que, especialmente no 
campo dos serviços de telecomunicações, a terceirização tem trazido mais prejuízos que benefícios à 
sociedade. 

De fato, a terceirização resulta das necessidades de mercado. Trata-se de uma acomodação natu-
ral, com o objetivo de reduzir custos, aumentando-se a eficiência e a produtividade com a especializa-
ção conquistada com a transferência a terceiros da execução de atividades que não constituem o foco 
da empresa.

O Estado não deve se opor a essa busca por maior produtividade. Pelo contrário, deve, sempre que 
possível, fomentá-la, retirar embaraços que possam prejudicar o setor produtivo. No entanto, é sempre 
bom ter em mente que no Estado Democrático de Direito o Estado atua buscando o equilíbrio dos 
agentes que lhe dão sustentação. 

Nesse sentido, o processo de concentração naturalmente verificado no mercado de telecomunica-
ções exige forte regulamentação estatal, a fim de evitar que o impulso natural das empresas por lucro 
crie uma situação incômoda ou precária para o outro pólo da relação - o destinatário do serviço. 

Ademais, é interessante notar que, no caso das empresas de telecomunicações, o número de 
empregados contratados diretamente pelas empresas representam um número muito menor que o 
contratado indiretamente, por via da terceirização, sobretudo nos Call Centers, onde trabalham cente-
nas de atendentes.

Essa transferência a terceiros de um volume tão grande de trabalhadores envolvidos numa ativida-
de diretamente ligada à prestação do serviço de telecomunicações, que vai desde a contratação até a 
solução de problemas técnicos, certamente não pode trazer resultados satisfatórios.

Por essa razão e, especialmente devido aos motivos já mencionados no presente relatório, enten-
demos que a legislação deve ser alterada para vedar a terceirização do atendimento ao assinante nos 
serviços de telecomunicações.

5.1.3. Da prestação do serviço de TV por assinatura

5.1.3.1. Universalidade de atendimento
O item 1 da cláusula 15 do termo de autorização da TELEFÔNICA determina o oferecimento do 

serviço de forma não discriminatória e a preços e condições justos, razoáveis e uniformes, asseguran-
do o acesso ao serviço, como assinante, àqueles que tenham suas dependências localizadas na área 
de sua prestação do serviço, mediante o pagamento da taxa de adesão e da assinatura e desde que 
tecnicamente possível.

Tal obrigação também corresponde ao disposto no artigo 79 e ss. da Lei n. 9.472/1997, bem como 
ao disposto no artigo 3º, inciso III, do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes 
dos Serviços de Televisão por Assinatura, que determina a não discriminação quanto às condições de 
acesso e fruição do serviço, desde que presentes as condições técnicas necessárias.

Ocorre que há constantes queixas de assinantes residentes em zonas periféricas, sobretudo na 
Região Metropolitana de São Paulo, que não são atendidos em suas solicitações de instalação da TV 
por assinatura, devido ao furto de sinal, os famosos “gatos”, constantes em tais localidades.

a exigir do operador um domínio de várias ferramentas, bem como o uso softwares com diferentes 
interfaces e procedimentos, algo que é manifestamente incompatível com a natureza dos atendimen-
tos telefônicos, os quais exigem respostas prontas e objetivas. Ferramentas de utilização complexa e 
operadores mal qualificados configuram, certamente, uma associação que não corresponde ao dever 
de tratamento digno que deve ser dispensado ao consumidor pelos fornecedores de produtos e de 
serviços.

Posto, porém, que a causa das cobranças indevidas esteja grandemente associada aos dois fatores 
já apontados, o que implicaria, em especial, a uma revisão da legislação referente à terceirização, 
parece conveniente a edição de norma que puna com maior rigor as empresas que cobrem indevida-
mente de seus clientes.

De fato, a legislação consumeirista prevê tão-somente a restituição em dobro do valor cobrado 
indevidamente. Embora nominalmente a punição com o pagamento em dobro pareça razoável, a 
prática tem demonstrado, sobretudo com o grande número de ações nos juizados especiais pedindo 
a restituição do valor cobrado indevidamente, que essa punição é irrisória para as empresas. Primeiro, 
porque grande parte dos consumidores sequer toma conhecimento de que há uma cobrança indevida 
de pequeno valor e, em alguns casos, quando toma, nem sempre se dispõe a gastar tempo procurando 
o PROCON ou os juizados especiais. Segundo, porque ainda que esses erros tragam prejuízo para as 
empresas com a restituição em dobro, o valor do prejuízo ainda não é tão alto a justificar o investi-
mento necessário para sua diminuição.

O disparate se evidencia ainda maior quando se compulsa as multas contratuais imposta ao con-
sumidor pelas operadoras. No caso da TELEFÔNICA, por descumprimento de cláusula o consumidor 
deve arcar com multa equivalente a “3 (três) vezes o valor do maior Plano de Serviço Obrigatório 
vigente” (cláusula 12.1. – doc. 19); a TVA prevê multa semelhante ao consumidor (cláusula 11 – doc. 
21)

Por tal razão, acreditamos que apenas o aumento da punição por cobrança indevida pode estimu-
lar as empresas a investirem em tecnologia, de modo a facilitar o trabalho dos operadores de telea-
tendimento, bem como o investimento em qualificação dos próprios trabalhadores.

Nesse sentido, cumpre propor alteração do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 
Consumidor, para prever que, no caso de cobrança indevida, o consumidor terá direito à restituição 
do valor acrescido de multa correspondente a três vezes o valor cobrado indevidamente, no caso de 
restituição extrajudicial, e variável entre quatro a cem vezes o valor cobrado indevidamente, no caso 
de condenação judicial, devendo o juiz considerar a gravidade do erro e o histórico da empresa, sendo 
o valor dobrado em caso de reincidência do problema com o mesmo cliente. 

5.1.2. Do atendimento ao usuário do serviço de TV por assinatura

5.1.2.1. Meios para o distrato 
A Lei Estadual n. 12.281/2006 obriga os prestadores de serviços continuados a assegurar aos con-

sumidores a faculdade de solicitar o cancelamento do serviço pelos mesmos meios com os quais foi 
solicitada a aquisição. A regra é a mesma prevista no artigo 19 do Regulamento de Proteção e Defesa 
dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura. 

Referida legislação visa a evitar o comum “calvário” por que passam os consumidores quando 
tentam cancelar um serviço por telefone.

No entanto, a lei não é integralmente cumprida por nenhuma empresa.
Deveras, as empresas prestadoras de serviços de TV por assinatura no Estado de São Paulo concen-

tram o atendimento ao consumidor que quer cancelar o serviço em seus Call Centers.
Como será detalhado no tópico seguinte, porém, o atendimento em Call Centers apresenta inúme-

ros inconvenientes ao consumidor, que prefere buscar alternativas de contato com as empresas, de 
preferência de forma prática, direta e objetiva. 

Mas o que se vê é uma tentativa abusiva das empresas de manterem o cliente não pela qualidade 
do serviço, mas criando dificuldades para sua desistência.

Nesse sentido, a Lei n. 12.281/2006 vem determinar que haja igualdade de meios tanto para o 
contrato, quanto para o distrato. Essa igualdade, porém, deve ser interpretada restritivamente, não 
bastando que o cliente que contrate por meio eletrônico, possa cancelar por meio eletrônico. É neces-
sário haver em todo canal de contratação um canal análogo de cancelamento do serviço contratado, 
sem impor ao cliente o ônus de ter que falar com o operador, por exemplo, quando não teve essa obri-
gação no ato da contratação.

A atividade de retenção de clientes por parte das empresas é lícita e legítima, mas deve ter cri-
térios. Além disso, de lege ferenda, recomenda-se que seja feita após o cancelamento do serviço, e 
não atuando como uma condição para tal.

Assim, esta Comissão apurou que nenhuma das empresas que emprestam serviços de TV por assi-
natura cumprem integralmente a lei, no tocante à forma de distrato pela internet. 

O sítio da TELEFÔNICA, por exemplo, embora não seja tão intuitivo para a aquisição de serviços, 
requerendo um pré-cadastro para qualquer solicitação, chega a prever em um dos seus menus apenas 
link para a contratação de serviços, não para seu cancelamento.

A TVA mantém uma certa coerência, pois a contratação e o distrato seguem a mesma forma, 
podendo ambos ser feitos mediante seu serviço de atendimento via chat, o que se afigura como exce-
lente alternativa de comunicação, pois possibilita ao consumidor gravar a conversa de uma maneira 
mais fácil que no atendimento telefônico, o que lhe permite mais segurança no atendimento de suas 
solicitações.

O mesmo se passa com a SKY, com a vantagem de que a SKY oferece link no menu inicial voltado 
exclusivamente ao cancelamento.

Nesse item, a NET apresenta desvantagem. Embora em seu depoimento o Sr. André Muller Borges 
tenha dito que “entende que na Net o cancelamento possa ser feito pela internet”, a consulta feita ao 
sítio da NET demonstra o contrário. Embora a aquisição de serviços possa ser feita diretamente pelo 
sítio, sem a intervenção de qualquer operador, o cancelamento não pode ser feito automaticamente, 
devendo o usuário entrar em contato diretamente com a NET, o que demonstra haver violação do 
disposto na Lei n. 12.281/2006, bem como do artigo 19 do Regulamento de Proteção e Defesa dos 
Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura.

5.1.2.2. Atendimento em Call Centers
Como já constatou essa CPI e é de notório conhecimento, o teleatendimento é o meio que causa 

maior aborrecimento ao consumidor, podendo ser apontadas algumas causas desse descontentamen-
to:

- o consumidor é transferido inúmeras vezes de canal, tendo de repetir todos os dados já passados 
a outro atendente;

- o consumidor é frequentemente atendido por operador inexperiente, que não conhece todos os 
produtos da empresa, nem todos os procedimentos;

- a ligação telefônica, sobretudo em estruturas como os Call Centers, está sujeita a ruídos, a má 
qualidade e a interrupções;

- a maior disponibilidade de usar o telefone para solicitar o cancelamento desses serviços costuma 
coincidir em horários de pico, quando os assinantes não estão trabalhando, o que provoca a sobrecar-
ga do sistema;

- o canal telefônico, por unir a distância e a impessoalidade, é o que mais favorece a prática da 
retenção, sujeitando o assinante a suportar a insistência dos teleoperadores para que o assinante 
desista do cancelamento pretendido, colocando-o numa desvantagem natural do requerente para o 
requerido, provocando, assim, constantes aborrecimentos.

No item 5.1.2.6., ao tratarmos da cobrança indevida, já foi bem desenvolvida as causas do proble-
ma em Call Centers, quais sejam, a baixa remuneração, a ausência de plano de carreira e benefícios 
consistentes para atrair pessoas qualificadas para o teleatendimento, bem como o aperfeiçoamento 
dos sistemas informatizados.

De fato, segundo o artigo 14, §2º, do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assi-
nantes dos Serviços de Televisão por Assinatura, o atendimento ao assinante via sistema deve ser 
prestado por sistema devidamente qualificado para receber, interagir, orientar, informar, esclarecer e 
solucionar qualquer solicitação.

Ora, a mesma diretriz voltada aos sistemas utilizados diretamente pelos usuários deve se aplicar 
aos sistemas colocados à disposição dos teleoperadores, não sendo possível admitir que o assinante 
tenha que aguardar o teleoperador buscar a informação de que necessita em uma interface complexa, 
resultante da migração das diferentes bases de dados acumuladas pela sobreposição de softwares 
com tecnologias diferentes. 

O Sr. Alexandre Annemberg Neto, representante da ABTA, afirmou em seu depoimento que um 
operador de teleatendimento deve estar preparado para tudo, pois as pessoas ligam para perguntar 
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tura, aprovado pela Resolução n. 488/2007, não disponibilizando ao usuário cancelamento do serviço 
diretamente pela página na internet, observando o disposto no artigo 39 da Lei n. 8977/1995;

- cometida pelas empresas NET e TELEFÔNICA e TVA, ao não observarem o disposto no §1º do 
artigo 27 do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão 
por Assinatura, aprovado pela Resolução n. 488/2007, violando o período máximo de fidelização – 12 
(doze) meses;

- cometida pelas empresas TELEFÔNICA e SKY, ao não observarem o dever substancial de facultar 
ao consumidor a opção pela não fidelização, o que se verificou pela ausência de divulgação suficiente 
do caráter opcional do plano;

d) Representar à ANATEL para que esta, no uso de sua competência prevista no artigo 173 da Lei 
Federal n. 9.472/1997, apure a ocorrência de violação ao artigo 3º, inciso IV, da mesma lei, consideran-
do a aplicação da pena de caducidade ou a não renovação da outorga ou concessão para operação 
das empresas SKY, TELEFÔNICA, NET e TVA, no Estado de São Paulo;

e) Solicitar ao Ministério Público do Trabalho a análise dos contratos de prestação de serviços 
firmados entre as distribuidoras de TV por assinatura e as empresas terceirizadas, bem como entre 
estas e os profissionais contratados para realizar a instalação e a manutenção dos serviços de TV por 
assinatura no Estado de São Paulo, a fim de aferir sua regularidade e constatar a existência ou não de 
descumprimento da legislação trabalhista pelas empresas prestadoras do serviço.

f) Solicitar ao Ministério Público Federal, à ANATEL e ao CADE, a análise dos contratos firmados entre 
as operadoras de TV por assinatura e as distribuidoras, para apurar se as cláusulas relativas às receitas 
advindas com a exploração de publicidade não configuram infração à ordem econômica, nos termos 
do artigo 36, incisos III e IV, da Lei n. 12.529/2011, bem como para apurar se há tratamento desigual 
praticado pelas operadoras em relação às distribuidoras do serviço de TV por assinatura, contrariando 
o disposto no artigo 36, §3º, inciso X, da Lei n. 12.529/2011, ou ainda o disposto no artigo 4º da Lei n. 
8.137/1990.

g) Propor Moção de apelo à ANATEL, ao Ministério das Comunicações e às duas Casas do Congresso 
Nacional, no sentido de que sejam tomadas as providências para a alteração da legislação e regula-
mentação relativas à prestação de serviços de TV por Assinatura, a fim de:

- proibir promoções de entrada que fixem, como contrapartida, fidelização sujeita a qualquer tipo 
de penalidade;

- proibir qualquer tipo de fidelização, podendo as empresas, se assim optarem, praticarem ressarci-
mento ou concederem bônus, ou qualquer outro incentivo, para os clientes que mantiverem o contrato 
por certo período, desde que sua concessão se dê após o decurso do prazo estabelecido;

- alterar a legislação relativa à prestação de serviços de TV por Assinatura, em especial a Lei n. 
9.472/1997 e a Resolução n. 528/2009, deixando claro que não apenas a cobrança pelo ponto extra, 
como também qualquer forma velada de cobrança, como o aluguel de aparelho, é proibida;

- vedar a prática indiscriminada de venda combinada de serviços, com preços predatórios, permi-
tindo tão somente a aplicação de descontos sobre o preço total da soma dos serviços adquiridos em 
conjunto, não podendo referidos descontos serem superiores ao valor total de quaisquer dos serviços 
vendidos isoladamente; 

- adotar expressamente, em âmbito nacional, a regra contida na Lei Estadual n. 14.516/2011, 
determinando que as empresas fiquem obrigadas a encaminhar aos contratantes, por escrito, os con-
tratos firmados verbalmente por meio de “call center” ou outras formas de venda a distância;

- prever sanção específica para cada descumprimento de solicitação de serviço de TV por assina-
tura feita por qualquer cidadão, devendo ser fixado o prazo máximo de 30 (trinta) dias para atendi-
mento da solicitação, bem como multa diária mínima correspondente ao valor mensal cobrado pelo 
serviço contratado, em caso de atraso.

- alterar o artigo 24 da Lei n. 12.485/2011, prevendo limite máximo de veiculação de publicidade 
comercial no serviço de TV por assinatura correspondente a 15% (quinze por cento) da programação 
diária, salvo na hipótese de canais com programação exclusivamente educativa, que poderão veicular 
um limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) de publicidade comercial, não se aplicando qual-
quer limite aos canais voltados exclusivamente para publicidade comercial; prevendo, ainda, percen-
tuais mínimos para modicidade na assinatura do serviço e para as empresas distribuidoras, devendo, 
no entanto, ser dada ao assinante a opção pela assinatura sem publicidade comercial, cujo valor não 
poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor cobrado pela assinatura com veiculação de publici-
dade comercial.

h) Propor Moção de apelo à ANATEL para que esta altere o Regulamento de Proteção e Defesa 
dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura, aprovado pela Resolução n. 
488/2007, para incluir, no artigo 14, o inciso VI, prevendo ali “o cancelamento de serviços”;

i) Propor Moção de apelo ao Ministério da Justiça, à Presidência da República e às duas Casas do Con-
gresso Nacional, para alterarem e/ou criarem as seguintes normas federais:

- o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para prever que, no caso de 
cobrança indevida, o consumidor terá direito à restituição do valor acrescido de multa correspondente 
a 3 (três) vezes o valor cobrado indevidamente, no caso de restituição extrajudicial, e variável entre 4 
(quatro) a 100 (cem) vezes o valor cobrado indevidamente, no caso de condenação judicial, devendo o 
juiz considerar a gravidade do erro e o histórico da empresa, sendo o valor dobrado em caso de reinci-
dência do problema com o mesmo cliente. 

- o artigo 94, inciso II, para que excetue, da possibilidade de contratação com terceiros, os serviços 
de atendimento ao assinante por telefone, por meio eletrônico ou presencialmente, bem como a insta-
lação do serviço; 

- criação de legislação federal prevendo i) o aumento do piso salarial dos operadores de teleaten-
dimento na área de telecomunicações em 50% (cinquenta por cento); ii) a criação de curso técnico 
de operador de teleatendimento no ramo de telecomunicações, a ser fornecido pelas Escolas Técnicas 
Federais, Estaduais e Municipais, pelo Sistema “S”, e pela iniciativa privada, constituindo requisito 
indispensável para o exercício da função; e iii) a obrigatoriedade de o Call Center na área de telecomu-
nicações se situar no mesmo Estado em que o serviço é prestado;

j) Apresentar projetos de lei estadual:
- proibindo promoções de entrada que fixem, como contrapartida, fidelização sujeita a qualquer 

tipo de penalidade;
- proibindo qualquer tipo de fidelização, podendo as empresas, se assim optarem, praticarem 

ressarcimento ou concederem bônus, ou qualquer outro incentivo, para os clientes que mantiverem o 
contrato por certo período, desde que sua concessão se dê após o decurso do prazo estabelecido;

- vedando a cobrança de ponto extra, ainda que sob formas veladas, como por aluguel de apare-
lhos;

- determinando que as operadoras que disponibilizem os mesmos serviços de TV por assinatura 
para aparelhos decodificadores desbloqueados, a exemplo do que já ocorre na telefonia móvel, pos-
sibilitando ao consumidor a livre escolha para sua aquisição. Frise-se que a cláusula 8ª do Termo de 
Autorização da ANATEL para exploração do serviço menciona que a autorizada não poderá proibir o 
uso de outros equipamentos de recepção, desde que compatíveis;

- determinando às operadoras de TV por assinatura que avisem o usuário da data de término da 
promoção contratada, devendo tal informação constar de todas as faturas mensais encaminhadas a 
partir da contratação do serviço;

- vedando a prática indiscriminada de venda combinada de serviços, com preços predatórios, per-
mitindo tão somente a aplicação de descontos sobre o preço total da soma dos serviços adquiridos 
em conjunto, não podendo referidos descontos serem superiores ao valor total de quaisquer dos servi-
ços vendidos isoladamente; 

- para que preveja sanção específica para cada descumprimento de solicitação de serviço de TV 
por assinatura feita por qualquer cidadão paulista, devendo ser fixado o prazo máximo de 30 (trinta) 
dias para atendimento da solicitação, bem como multa diária mínima correspondente ao valor mensal 
cobrado pelo serviço contratado, em caso de atraso.

l) Oficiar à CDD - Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação 
e das Questões Sociais solicitando que, na qualidade de entidade de defesa do consumidor, pro-
mova o ajuizamento de ação civil pública, nos termos do artigo 82, inciso III, do Código de Defesa do 
Consumidor e da jurisprudência que vem se firmando no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Cf. 
REsp 1075392/RJ), em defesa dos usuários de serviços de TV por assinatura, com os seguintes pedidos, 
a serem formulados em única ação ou em ações diversas, conforme a legislação processual permitir e 
a complexidade da matéria possibilitar e recomendar, podendo também, no caso de matérias que já se 
encontram sub judice, pleitear sua habilitação na qualidade de litisconsorte, nos termos do artigo 5º, 
§2º, da Lei Federal n. 7.347/1995:

a) Requerer a suspensão da cobrança de multas decorrentes de planos de fidelização, por 
ofensa ao disposto no artigo 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como 

Nos depoimentos, a única questão levantada pelos representantes dos sindicatos dos trabalha-
dores em telecomunicações foi o aspecto da segurança em algumas áreas de instalação. A mesma 
justificativa foi apresentada pelos representantes das empresas, em especial da NET, que conta com o 
sistema de distribuição a cabo, mais sujeito ao furto de sinal.

A questão da segurança é, de fato, um problema notório nas periferias. O crime organizado, muitas 
vezes, atua nessas regiões furtando sinais e distribuindo à população local. Para evitar que os “gatos” 
sejam descobertos e desfeitos pelas distribuidoras, acabam por intimidar os moradores que pretendem 
contratar o serviço diretamente e até mesmo os instaladores das distribuidoras.

No entanto, a universalidade deve ser garantida, devendo as distribuidoras, em concerto com o 
poder público, garanti-la incondicionalmente, quer por questão técnica, quer por questão de seguran-
ça pública.

Embora não haja no processo confirmação de determinação superior para não instalação de TV 
por assinatura em regiões com altos índices de furto sinal, tal queixa não foi completamente infirma-
da nos depoimentos, devendo, portanto, ser investigada pelos órgãos competentes.

Assim, cabe a esta CPI propor à Secretaria de Segurança Pública e ao Ministério Público do Estado 
de São Paulo uma ação conjunta com o objetivo de, em parceria com as empresas de TV por assinatu-
ra, atuar nas regiões com grandes índices de furto de sinal.

Sem prejuízo da ação acima, deve ser encaminhada indicação à ANATEL, para que preveja sanção 
específica para cada descumprimento de solicitação de serviço feita por qualquer cidadão, mesma 
providência a ser tomada em sede de legislação estadual.

5.1.3.2. Das Interrupções do Serviço e das Quedas do Sinal
No tocante às interrupções do serviço e das quedas do sinal, a questão está bem disciplinada na 

seção I do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão 
por Assinatura, que prevê a necessidade de ressarcimento ao assinante em caso de interrupção do ser-
viço ou queda do sinal superior a 30 (trinta) minutos, o que pode ser considerado razoável.

Diante disso, eventuais violações dessa regra devem ser aferidas no caso concreto, mediante 
denúncia dos assinantes prejudicados junto aos órgãos fiscalizadores e dotados de poder disciplinar.

5.1.3.3. Excesso de publicidade
Outra queixa comum dos assinantes é o excesso de publicidade nas transmissões de TV por assina-

tura. Isso ocorre porque um dos fatores que levam o assinante a contratar um serviço de TV a cabo é 
justamente o desejo de não assistir à publicidade.

Ademais, como o serviço é cobrado do assinante, importa saber qual o destino dos recursos advin-
dos com a publicidade e se estes são utilizados na modicidade do preço cobrado do usuário.

Conforme depoimentos e documentação juntada, e ante a falta de esclarecimentos por parte da 
GLOBOSAT, constata-se que a veiculação de publicidade gera rendimentos apenas para a empresa 
produtora, não para as empresas distribuidoras.

Como o assinante contrata com as empresas distribuidoras, ele acaba não tendo poder de nego-
ciação para exigir que o canal não veicule publicidade.

Por outro lado, a publicidade não é algo ruim em si, haja vista que a comunicação comercial é 
o que propulsiona a economia. Sem ela, os produtores de bens e serviços não conseguem levar seu 
produto ao destinatário final. Por essa razão, ela deve ser vista como algo de interesse do próprio 
consumidor.

Entretanto, não é isso que está em causa, mas sim o direito de o assinante poder escolher uma 
programação sem publicidade, pois é seu direito também não querer ter acesso ao consumo. Tal 
opção, hoje, inexiste. E, mesmo que as distribuidoras queiram oferecer ao assinante tal opção, ainda 
que por um preço maior, isso não é possível, pois não podem controlar o conteúdo do que distribuem.

Atualmente, a legislação permite a veiculação de publicidade comercial correspondente a 25% 
do horário da programação diária (art. 24 da Lei n. 12.485/2011 c.c. art. 28, 12, “d”, do Decreto n. 
52.795/1963).

Ora, atualmente a legislação permite que as empresas de TV por assinatura veiculem o mesmo 
percentual de publicidade comercial que as empresas de transmissão aberta, o que não parece razoá-
vel, haja vista que as empresas de TV a cabo recebem pelo serviço.

Assim, verifica-se a necessidade de diminuição do tempo de publicidade comercial nos serviços 
de TV por assinatura, salvo, por óbvio, os canais destinados a esse fim, bem como o estabelecimento 
de percentuais mínimos para modicidade na assinatura do serviço e para as empresas distribuidoras. 
Além disso, faz-se necessária alteração legislativa para possibilitar ao assinante a opção pelo recebi-
mento de serviço sem publicidade comercial.

5.1.3.4. Terceirização da instalação do serviço
As mesmas conclusões a que se chegou em relação à inconveniência da terceirização do aten-

dimento ao consumidor pelas empresas prestadoras de serviço de TV por assinatura servem para a 
terceirização da instalação do serviço.

Ora, parece que a instalação do serviço oferecido nada mais é que atividade inerente da empresa, 
constituindo seu próprio objeto social. De qualquer modo, como já citado, a legislação específica (Art. 
94, inciso II, da Lei n. 9472/1997) autoriza a contratação de atividades inerentes.

Além dos problemas relacionados aos Call Centers, a terceirização da instalação do serviço gera 
maior insegurança, tendo em vista a exposição da residência do assinante a um terceiro.

Ademais, constatou-se pela instrução realizada que não há treinamento suficiente para tais pro-
fissionais, havendo indícios de desrespeito à legislação do trabalho e exploração dos instaladores, no 
que toca ao excesso de jornada.

Também deve ser equacionada a questão de não fornecimento do transporte aos instaladores que, 
em geral, arcam com sua manutenção.

Pelo exposto, cabe a esta CPI recomendar aos órgãos competentes a alteração legislativa, para se 
proibir a terceirização dos instaladores do serviço de TV por assinatura, assim como representar ao 
Ministério Público do Trabalho a regularidade da contratação e prestação de serviços dos instaladores 
terceirizados, no que se refere aos pontos levantados. 

5.2. Recomendações e propostas para a correção de irregularidades ou para a melhoria 
da qualidade da prestação do serviço de TV por assinatura

a) Representar ao CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica as empresas SKY, TELEFÔNI-
CA, TVA e NET para, nos termos do artigo 9º da Lei Federal n. 12.529/2011, decidir sobre a existência 
de infração à ordem econômica e, em caso positivo, aplicar as penalidades previstas em lei, nos 
termos do artigo 36, inciso I, da Lei Federal n. 12.529/2011, configurado pelo prejuízo à livre concor-
rência: ao coagirem o consumidor, com a ressalva da empresa TVA e da NET, a permanecer contratado 
por determinado período, sob pena de multa; ao praticarem, com a ressalva da empresa SKY, a venda 
combinada de dois ou mais serviços por valor inferior ao preço cobrado por um ou dois deles, respecti-
vamente, de forma injustificada;

b) Representar ao Ministério Público do Estado de São Paulo e ao Ministério Público Federal as empre-
sas SKY, TELEFÔNICA, NET e TVA para que i) dentro de suas respectivas competências; ii) diante do 
contundente material probatório potencialmente incriminador colhido nessa CPI; e iii) respaldado pela 
narração dos subitens 5.1.1.3. (prática indevida de venda combinada) e 5.1.1.5. (cobrança indevida de 
ponto extra), possam apurar o eventual cometimento de crimes ou infrações à ordem econômica e, a 
seu critério, denunciá-las nos seguintes termos:

- subsunção ao crime descrito no artigo 4º, VI, da Lei Federal n. 8.137/1990 por obstar o 
direito à concorrência;

- subsunção ao crime descrito no artigo 5º, II, da Lei Federal n. 8.137/1990, por “subordi-
nar a venda de bem ou a utilização de serviço à aquisição de outro bem, ou ao uso de deter-
minado serviço”; e

- subsunção ao crime descrito no artigo 7º, IV, “c”, da Lei Federal n. 8.137/1990, pela 
indevida “junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em separado”.

c) Representar à ANATEL para que esta, no uso de sua competência prevista no artigo 19 do Decre-
to Federal n. 2338/1997, e o PROCON-SP, no uso de suas atribuições, decidam sobre a existência de 
infração ao Código de Defesa do Consumidor e, em caso positivo, aplicarem as penalidades previstas 
em lei:

- cometida pelas empresas SKY e TELEFÔNICA, configurada pela violação do disposto no artigo 6º, 
inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ao diminuir o preço de entrada ou ao isentar o consu-
midor do pagamento de algum produto ou serviço, com a condição de um tempo mínimo de perma-
nência, sob pena de multa, limitando a liberdade de escolha do consumidor e a igualdade nas contra-
tações; ao praticarem, com a ressalva da empresa SKY, a venda combinada de dois ou mais serviços 
por valor inferior ao preço cobrado por um ou dois deles, respectivamente, de forma injustificada; 

- cometida pelas empresas NET e TELEFÔNICA, ao não observarem o disposto no artigo 19 do 
Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assina-
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Ato n.º 20 de 2011 
Em face do Requerimento nº 169, de 2011, RGL nº 497/2011, de autoria do Deputado José 
Bittencourt e outros, tendo-se verificado o preenchimento dos requisitos do artigo 13, § 2º, da 
Constituição do Estado, esta Presidência cria, nos termos do artigo 34 e seu § 2º, bem como do 
artigo 34-A, da XIII Consolidação do Regimento Interno, Comissão Parlamentar de Inquérito, 
composta de 9 (nove) membros titulares e igual número de suplentes para, no prazo de 120 dias, 
investigar e apurar a prática de irregularidades e de má qualidade na prestação dos 
serviços de TV por assinatura, fornecidos pelas respectivas empresas concessionárias.  
Assembleia Legislativa, em 23 de março de 2011 
a) BARROS MUNHOZ - Presidente 

 
 
 

*      *      * 

Documento 3 

Ato nº 32, de 2011 

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
regimentais e observado o disposto no Ato nº 20, de 23 de março de 2011, que criou a Comissão
Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de, no prazo de 120 dias, investigar e apurar a

prática de irregularidades e de má qualidade na prestação dos serviços de TV por

assinatura, fornecidos pelas respectivas empresas concessionárias, conforme Requerimento
n.º 169, de 2011, de autoria do Deputado José Bittencourt e outros, CONSTITUI, pelo presente
Ato, a referida Comissão, nomeando os seguintes membros efetivos e substitutos, indicados pelos
respectivos Líderes: 

MEMBROS EFETIVOS   MEMBROS SUBSTITUTOS 
FERNANDO CAPEZ  PSDB ROBERTO ENGLER 
MAURO BRAGATO   WELSON GASPARINI 
DONISETE BRAGA  PT ANA DO CARMO 
ISAC REIS   LUIS CLAUDIO MARCOLINO 
JOSÉ BITTENCOURT  PDT ROGÉRIO NOGUEIRA 
AFONSO LOBATO  PV REGINA GONÇALVES 
EDMIR CHEDID  DEM ANDRÉ SOARES 
ALEX MANENTE  PPS VITOR SAPIENZA 
BALEIA ROSSI  PMDB JORGE CARUSO 

Assembleia Legislativa, em 13 de abril de 2011 
a) BARROS MUNHOZ - Presidente 

*      *      * 

Documento 4 

Ato nº 114, de 2011 

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
regimentais, e observada a indicação do Líder da Bancada do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB, nomeia o Deputado Carlão Pignatari como membro efetivo da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato nº 20, de 23 de março de 2011, com a finalidade de,
no prazo de 120 dias, investigar e apurar a prática de irregularidades e de má qualidade na

prestação dos serviços de TV por assinatura, fornecidos pelas respectivas empresas

concessionárias, em razão da renúncia do Deputado Fernando Capez. 
Assembleia Legislativa, em 17 de agosto de 2011. 
a) BARROS MUNHOZ - Presidente 

*      *      *

Documento 5 

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE

INVESTIGAR E APURAR A PRÁTICA DE IRREGULARIDADES E DE MÁ QUALIDADE NA

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, FORNECIDOS PELAR

RESPECTIVAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e onze, às quatorze horas, no Plenário
Tiradentes da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Reunião Especial de
Eleição de Presidente e Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo
Ato n.º 32, de 2011, com a finalidade de investigar e apurar a prática de irregularidades e de má
qualidade na prestação dos serviços de TV por assinatura, fornecidos pelar respectivas empresas
concessionárias. A reunião foi convocada e presidida, inicialmente, pelo Deputado Isac Reis, nos
termos regimentais. Presentes os Senhores Deputados Mauro Bragato, Donisete Braga, José
Bittencourt, Edmir Chedid, e Alex Manente, membros efetivos. Ausentes os Senhores Deputados
Fernando Capez, Baleia Rossi e Afonso Lobato. Havendo número regimental, o Deputado Isac
Reis declarou abertos os trabalhos e perguntou aos presentes se havia indicação à Presidência
da CPI. Pela ordem, o Deputado Donisete Braga indicou o nome do Deputado José Bittencourt.
Não havendo outras indicações, o Deputado Isac Reis colocou em votação o nome do Deputado
José Bittencourt, que, a votos, foi eleito por unanimidade. A seguir o Deputado Isac Reis convidou,
para assumir a presidência dos trabalhos, o Deputado José Bittencourt, que, já empossado,
agradeceu a escolha do seu nome e perguntou aos Deputados se havia indicação de nome para a
Vice-Presidência. Pela ordem, o Deputado Donisete Braga indicou o nome do Deputado Alex
Manente à Vice-Presidência. Não havendo outras indicações, o Senhor Presidente, colocou em
votação o nome do Deputado Alex Manente, que foi eleito por unanimidade. Após discussão, o
Senhor Presidente marcou uma reunião para o início de agosto próximo com a finalidade de
planejar os trabalhos desta CPI. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu os
trabalhos por dez minutos para a lavratura da Ata. Reabertos os trabalhos com o mesmo quorum,
foi a Ata lida e aprovada, a qual foi assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Edanee Mary
Chiarelli, Agente Técnico Legislativo, que secretariei a reunião e lavrei a presente Ata. Após
agradecer a presença dos Senhores Deputados, o Senhor Presidente declarou encerrada a
reunião.

Plenário "Tiradentes", em 29 de junho de 2011 

Deputado JOSÉ BITTENCOURT - Presidente  
Edanee Mary Chiarelli - Secretária 

o ressarcimento dos valores já cobrados e recebidos a esse título pelas empresas SKY, 
TVA, NET e TELEFÔNICA, no âmbito do Estado de São Paulo;
b) Requerer a suspensão da cobrança por ponto de exibição adicional por parte da 
Empresa TELEFÔNICA, bem como pedir a suspensão das cláusulas contratuais das 
empresas de TV por assinatura que operam no Estado de São Paulo e que cobram pelo 
aluguel de aparelhos necessários à exibição do serviço, sem informar ao consumidor, 
em cláusula contratual clara, que o valor por ele pago se refere ao aluguel do aparelho, 
e não à mensalidade pelo ponto extra. Pedir, ainda, a adaptação dos contratos a fim de 
que seja facultado ao consumidor a aquisição do aparelho junto à empresa operadora ou 
por outra empresa, sob pena de violação às normas de direito do consumidor e da ordem 
econômica, neste relatório indicadas.
c) Requerer a devolução dos valores cobrados dos usuários residentes no Estado de São 
Paulo pelas empresas TVA, SKY, NET e TELEFÔNICA a título de ponto adicional ou aluguel 
de aparelho retroativamente a entrada em vigor da Lei Federal n. 9.472/1997 ou à data 
da contratação, quando posterior.

m) Indicar ao Governador do Estado de São Paulo, ao Secretário de Segurança Pública, ao Procurador-
Geral de Justiça, a criação de uma ação coordenada com as empresas que prestam serviços de TV por 
assinatura no âmbito estadual, para o fim de identificar as regiões com grandes índices de furto de 
sinal e punir os responsáveis.

5.3. Encaminhamentos
Finalmente, propõe-se o encaminhamento do presente relatório às seguintes autoridades, sem pre-

juízo do disposto no artigo 34-C, da XIV Consolidação do Regimento Interno:
a) à Senhora Presidenta da República;
b) ao Senhor Governador do Estado de São Paulo;
c) aos Senhores Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados;
d) ao Senhor Presidente da Anatel; 
e) ao Senhor Procurador-Geral da República; e
f) às Assembléias Legislativas da Federação e à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Deputado Edmir Chedid
Relator

Aprovado o Relatório Final
Auditório Teotônio Vilela, em 06 de março de 2012

a) Deputado José Bittencourt (Presidente)
a) Deputado Edmir Chedid (Relator)
a) Deputado Alex Manente
a) Deputado Carlão Pignatari
a) Deputado Afonso Lobato
a) Deputado Jorge Caruso

Anexos

Documento 1 

REQUERIMENTO Nº  169, DE 2011 

Requeremos, nos termos do artigo 13, § 2° da Constituição do Estado de São Paulo e do artigo 34
da XIII Consolidação do Regimento Interno, a constituição de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, composta por 9 (nove) membros, com a finalidade de, no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, investigar e apurar a prática de irregularidades e de má qualidade na prestação dos serviços
de TV por assinatura, fornecidos pelas respectivas empresas concessionárias. 

JUSTIFICATIVA

A questão da prestação dos serviços de TV por assinatura, no Estado de São Paulo, ganhou
grande vulto nos últimos tempos. 
Se, por um lado, um número maior de pessoas passou a contratar esse tipo de serviço, seja de
canais de TV, acesso à internet ou de telefonia, de outro não houve um acompanhamento na
melhora do atendimento, por parte das empresas, aos usuários finais destes serviços.
Quase metade das reclamações registradas no Procon de São Paulo e no IDEC sobre os serviços
de televisão por assinatura devem-se a “irregularidades contratuais” praticadas por operadoras na
transmissão da programação pelo sistema a cabo ou via satélite. O mercado brasileiro está
atualmente dividido entre cinco operadoras – e somente uma, a Sky, recém-implantada, ainda não
havia sido citada nas reclamações feitas por assinantes até o final do semestre passado.
Em função do crescimento da demanda por serviços de TV paga, o IDEC decidiu avaliar como
está funcionando esse setor no Brasil e medir a qualidade do atendimento ao público, a partir de
dados fornecidos pelas operadoras e queixas registradas no Procon de São Paulo e no seu
próprio Departamento de Atendimento. Os números surpreendem pela grandeza. Foram
contabilizadas, entre setembro de 1997 e abril de 98, 465 reclamações só no Procon, distribuídas
entre quatro empresas. Só para comparar, esse número só não é maior que o total de
reclamações registrado em todo o ano de 97 pelo primeiro colocado da lista negra do Procon. Em
compensação, até a conclusão do levantamento, apenas 22 queixas eram consideradas como
não atendidas pelas empresas. No IDEC, apareceram mais 47 registros. As falhas no sistema de
gerenciamento e controle de uma das empresas a levou ao corte dos serviços ou ao aumento dos
valores, por não ter ela percebido que a cobrança que realizava nem sempre correspondia ao
serviço prestado. Tudo sem informações claras e precisas ao consumidor, sendo que muitos
deles nem a cópia do contrato tinham recebido. 

Os assinantes também fizeram referência ao descontrole das cobranças praticado pelas
operadoras. Ao todo, 21% das reclamações registradas no Procon e no IDEC dizem respeito a
“cobranças indevidas”. Pouco menos de dois terços dos consumidores que se dirigiram ao IDEC
para reclamar das operadoras de TV por assinatura alegaram ter recebido faturas com valores já
pagos ou com o lançamento indevido de valores correspondentes ao sistema pay-per-view
(pague-para-ver).

O terceiro problema mencionado é de ordem técnica e corresponde a 22% do total de
reclamações registradas. Má recepção, queda de sinal e instalações malfeitas levaram os
assinantes a procurar os organismos de defesa dos consumidores para tentar reverter a situação. 

Justifica-se, portanto, a urgente constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigar em profundidade, a extensão dessas irregularidades e qual o ônus aos cidadãos. 

Sala das Sessões, em 16-3-2011 

a) José Bittencourt  a) Chico Sardelli  a) Fernando Capez  a) Milton Leite Filho a) Roberto

Massafera a) Alex Manente a) Celso Giglio a) Carlos Giannazi a) Estevam Galvão a) Célia

Leão a) Jorge Caruso a) Feliciano Filho a) Vanessa Damo a) Aldo Demarchi a) Edmir Chedid

a) Gilmaci Santos a) Antonio Salim Curiati a) Orlando Morando a) Roberto Morais a) João

Caramez a) Celino Cardoso a) Mauro Bragato a) Campos Machado a) Ed Thomas a) Vinicius

Camarinha a) Rogério Nogueira a) Rafael Silva a) Vitor Sapienza a) Roberto Engler a) Edson

Ferrarini a) Reinaldo Alguz a) Regina Gonçalves a) Analice Fernandes (apoiamento) a)

Afonso Lobato a) Maria Lúcia Amary  a) Baleia Rossi a) Olímpio Gomes a) Luis Carlos

Gondim

*      *      * 
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

 
TV POR ASSINATURA 

 
 

PRESIDENTE 
DEPUTADO JOSÉ BITTENCOURT – PDT 

 
03/8/2011 

 
 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT - Havendo número regimental declaro 
aberta a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída para investigar e 
apurar pratica de irregularidades e de má qualidade na prestação de serviços de TV por 
assinatura fornecidos pelas respectivas empresas concessionarias, isso deriva evidentemente do 
Ato da Mesa nº20 após o nº32 uma vez que houve a judicialização dessas CPIs, mas houve um 
esclarecimento quando da revogação parcial da liminar e um mandato de segurança como já é do 
conhecimento de Vossas Excelências permitindo, portanto, a instalação desta CPI. Quero registrar 
as presenças dos nobres Deputados Alex Manente que é o Vice-Presidente da CPI, Deputado 
Edmir Chedid, Isac Reis e Mauro Bragato. Hoje nós temos aqui a definição da relatoria, muito 
embora seja uma prerrogativa da Presidência, mas eu submeto ao colegiado para alguma 
indicação, deste modo havendo essa acenação nós conversamos e gostaríamos de indicar o 
Deputado Edmir Chedid se predispôs e nós consultamos os senhores para a ratificação desta 
indicação. Se os senhores estão de acordo fica designado por esta presidência com a 
aquiescência dos pares a relatoria a cargo do ilustre Deputado Edmir Chedid. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Para agradecer a sua indicação e a concordância dos nobres 
pares aqui no evento e esperamos ter a colaboração de todos para elaborar um bom relatório, 
afinal a função do relator é poder relatar aquilo que foi dito colocado e investigado pelos senhores 
Deputados, queria agradecer essa honrosa missão.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT -  Nós acolhemos a manifestação de Vossa 
Excelência e queria dizer que o trabalho será profícuo, há uma esperança dos consumidores 
porque quem é que não tem uma dificuldade com TV por assinatura. Hoje nós estaremos 
definindo um procedimento de trabalho que eu submeto a apreciação dos senhores, a nossa 
intenção ilustres Deputados é estarmos ouvindo as entidades de representação dos consumidores 
e incluindo o Ministério Público que atua nesta área, que oficia nesta área e depois estaremos 
pinçando alguns casos emblemáticos para dar suporte evidentemente e robustez a relatoria e 
finalmente ouvirmos a ABTA (Associação Brasileira de TV por Assinatura) esta associação 
representa as concessionárias, entretanto, se Vossas Excelências e ao longo da colheita dos 
depoimentos ao longo dos trabalhos acharmos por bem de convocarmos aqui a este colegiado 
técnico convocarmos a SKI, TVA, NET e outras TVs por assinatura nós estaremos assim fazendo. 
 
O SR. ALEX MANENTE – PPS – Primeiro eu queria parabenizar o Deputado Edmir Chedid que 
assume a relatoria, parabenizando a sua indicação que certamente com a capacidade e a 
experiência do nobre Deputado aliado ao nosso Presidente conseguiremos dar fluidez aos 
trabalhos desta CPI. Eu não sei se foi dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, mas eu 
gostaria de solicitar para que ficasse registrada a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior. 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT - Acolhemos a manifestação de Vossa 
Excelência, mas como é a primeira reunião de trabalho não tem a Ata anterior, inclusive a Ata da 
eleição já foi publicada. Só para os senhores terem uma ideia o desejo nosso é ouvir o PROCOM 
e se possível nós estaremos também fazendo algumas diligencias de campo, quer dizer, irmos a 
alguns desses órgãos para conversarmos a respeito desses serviços de TV por assinatura aqui 
em São Paulo o IDEC o Ministério Público através do Dr. Fernando Grelha Vieira que estaria 
indicando a Promotoria do consumidor, inclusive, tem uma Promotoria própria de Justiça do 
Consumidor do Estado de São Paulo que é ali na Avenida Liberdade e alguma outra associação 
independente. Então, seriam esses órgãos e finalmente a ABTA que eu submeto a apreciação dos 
senhores.  
 
O SR. ALEX MANENTE – PPS – Concordando com a sua sugestão e até conversando aqui com 
o Deputado Edmir Chedid, eu acho que é prudente nós já oficiarmos esses órgãos para que nós 
pudéssemos programar as datas das oitivas aqui nesta CPI então, eu gostaria de solicitar para 
que pudéssemos fazer a programação já com a ciência desses respectivos órgãos.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT -  Uma espécie de ofício preliminar para 
depois fazer o agendamento. Então, eu faço o seguinte encaminhamento... 
 
O SR. ISAC REIS – PT -  Eu gostaria de ter acesso a contratos a Lei que rege a TV por assinatura 
até para que a gente possa embasar melhor os questionamentos que vamos fazer, eu acho que a 
primeira ação seria a de pedir esses documentos para que a gente pudesse ter acesso.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT - Vossa Excelência tem toda razão e é 
oportuna a colocação, eu peço para a secretária fazer chegar as mãos de todos os nossos pares 
desta CPI colhendo a legislação pertinente a matéria, uma cópia da legislação para todos, essas
entidades aqui que estamos identificando como entidades a serem ouvidas a própria ABTA e 
outros elementos de interesse e para o conhecimento dos Deputados e suas respectivas 
assessorias então, encaminhar para cada Deputado, cada gabinete essa sugestão muito própria e 
pertinente do Deputado Isac Reis. Com base na palavra do Deputado Alex Manente faço o 
seguinte encaminhamento, reitera por gentileza Deputado Alex.  
 
O SR. ALEX MANENTE – PPS – Para solicitar que os órgãos que foram sugeridos que nós 
tenhamos as oitivas nessa CPI para que fossem oficiados para que nós a partir de agora 
conseguíssemos programar o agendamento dessas respectivas oitivas.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÈ BITTENCOURT – PDT -  Então, eu faço o seguinte 
encaminhamento, determinação a Secretária para que oficie esses órgãos como solicitado dando 
ciência da existência dessa CPI que já é pública fazendo menção da Presidência da Relatoria da 
Vice-Presidência e dos demais membros da CPI  e que oportunamente estaremos fazendo o 
agendamento para entabularmos uma data e colhermos elementos para contribuição a este órgão 
técnico. Vamos designar a próxima reunião que fica toda quarta-feira ás 11:00 horas. 
Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a reunião.  

 
 
 

*      *      * 

COMISÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

TV POR ASSINATURA 

PRESIDENTE 

DEPUTADO JOSÉ BITTENCOURT - PDT 

29/06/2011

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Dando sequência aos nossos trabalhos,
quero agradecer ao Deputado Isac Reis pela condução dos trabalhos até o presente instante e
também agradecer a eleição do nosso nome para presidir os trabalhos dessa CPI. E registrar a
presença do nosso Deputado Edmir Chedid que também é membro titular dessa Comissão onde
teremos aqui em importantes trabalhos e debates.
Seguindo as ordens da pauta iremos colocar em votação o nome do vice Presidente. O Deputado
Donisete Braga já fez a indicação do Deputado Alex Manente e eu consulto os senhores se
podemos fazer o encaminhamento para a votação.
Não há manifestação então coloco em votação. Se estiverem de acordo permaneçam como está,
os contrários se levantem. Então aprovado por unanimidade o nome do Deputado Alex Manente
que é membro também efetivo desta Comissão para ser o vice Presidente.  

O SR. ALEX MANENTE –PPS - Pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Deputado Alex Manente pela ordem. 

O SR. ALEX MANENTE – PPS - Eu quero primeiro parabenizar o Deputado Bittencourt o
Deputado atuante, conhecedor das causas que nós apuraremos a partir de agora na nossa
Comissão Parlamentar de Inquérito, agradecer os colegas que prestigiariam também nosso nome
para vice presidência. Agradecer a indicação do Deputado Donisete Braga e colocar à disposição
para que possamos, a partir de agora corrigir, apurar e apontar os abusos que ocorrem nesse
seguimento. São cada vez mais crescentes até com o crescimento da própria tecnologia da TV a
cabo chegando a todas as residências.  
Então quero me colocar à disposição e agradecer os colegas pela indicação. 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT - Obrigado ilustre Deputado. Eu quero fazer
dois encaminhamentos: primeiro é quais os dias que nos poderemos ordinariamente nos reunir,
uma consulta que faça os senhores. 
E segundo, em relação à indicação da relatoria. Nós podemos, consultando todos os membros
fazer essa indicação de comum acordo na próxima reunião. 
Então faço uma consulta aos senhores: 

O SR. ISAC REIS – PT - Pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT - PDT - Deputado Isac Reis. 

O SR. ISAC REIS – PT - Só queria fazer uma ressalva. Acho que todos os deputados sempre na
terça e na quarta estão envolvidos em Comissões, então eu acho que na quinta-feira poderia ser
às 10hs horas. 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT - PDT - Deputado Edmir Chedid.  

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM - Sugestão de terça de manhã, terça pela manhã.
Vai ter reunião de bancada algum dos senhores vai ter reunião de bancada. Vai até de manhã. 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT - O PT tem reunião de bancada na quarta
às 10:00 horas? Acho que 11hs é mais prudente.   

O SR. – Presidente, vamos deixar indicativo a quarta-feira as 10hs. Se tivermos depois problemas
de horários de agenda a gente redefine como também nós vamos redefinir, como também  vamos
escolher o relator dessa Comissão  Parlamentar, não é isso? 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT - Eu consulto os senhores também, já deixar
a primeira quarta-feira definida, primeira quarta de agosto pós recesso as 10:00 horas para
iniciarmos os trabalhos. Nesta oportunidade elegeremos o relator e já traçaremos um plano, um
roteiro de trabalho e daí por diante. Os senhores estão de acordo?  Ok.  
Então nada mais a tratar nós declaramos encerrada com os agradecimentos aos ilustres
Deputados.

*      *      * 

Documento 6 
 
 
 
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR E APURAR A PRÁTICA DE 
IRREGULARIDADES E DE MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV POR 
ASSINATURA, FORNECIDOS PELAR RESPECTIVAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS 
 
Aos tres dias do mês de agosto de dois mil e onze, às onze horas, no Plenário José Bonifácio da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Primeira Reunião da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 32, de 2011, com a finalidade de investigar e 
apurar a prática de irregularidades e de má qualidade na prestação dos serviços de TV por 
assinatura, fornecidos pelas respectivas empresas concessionárias, sob a presidência do 
Deputado José Bittencourt. Presentes os Senhores Deputados Mauro Bragato, José Bittencourt, 
Edmir Chedid, e Alex Manente, e Isac Reis. Ausentes os Senhores Deputados Donisete Braga, 
Fernando Capez, Baleia Rossi e Afonso Lobato. Havendo número regimental, o Deputado José 
Bittencourt declarou abertos os trabalhos e com a anuência de todos os Deputados presentes 
designou o Deputado Edmir Chedid como Relator desta CPI. Com a palavra, o Deputado Edmir 
Chedid agradeceu a todos. O Senhor Presidente colocou em discussão o planejamento das 
atividades desta CPI. Após discussão ficou acertado que serão ouvidas entidades ligadas aos 
direitos do consumidor, como o PROCON - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o 
IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Promotoria de Justiça do Consumidor de 
São Paulo do Ministério Público SP, a ABTA – Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, 
e associações independentes do consumidor. Pela ordem o Deputado Alex Manente sugeriu, e foi 
aprovado, oficiar essas entidades. O Senhor Presidente mencionou que também poderão ser 
ouvidos representantes de empresas operadoras de televisão por assinatura e realizadas 
diligências. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi 
gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja ata eu, Edanee Mary Chiarelli, Agente Técnico 
Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência.  

Aprovada em reunião de 14/09/2011 
 

Deputado JOSÉ BITTENCOURT - Presidente  
Edanee Mary Chiarelli - Secretária 
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O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT - Ouço os demais Deputados. Deputado 
Carlão! 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Eu concordo em gênero, número e grau com o Deputado 
Donisete Braga, para a gente já obter uma definição sobre a nossa possibilidade de fazer. Então, 
eu acho que...  
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Deputado Edmir! 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Presidente e Srs. Deputados estou de acordo, eu acho que nós 
deveríamos transformar em convocação. Até porque a instalação dessa CPI já nós tivemos 
problemas na justiça, o senhor trabalhou para que ela ocorresse, essa CPI. E eles não vão vir 
aqui de forma... Alguns deles de forma tranquila e serena. Então, é a convocação para que a 
gente possa agilizar os trabalhos aqui. 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT - Com as advertências de praxes. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Exato. Eu acho bem claro isso. 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Deputado Gasparini. 
 
O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – De acordo também Sr. Presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Ok. Então, os senhores concordam em nós 
alterarmos aqui o formato? 
(ininteligível)  

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Transformar em convocação com as 
advertências de praxe. Inclusive, incluindo nesse, também, ofício a ABTA, que é a Associação 
Brasileira de TV por Assinatura. Essa ABTA congrega todas essas... É uma entidade que 
representa, mas não nos impede de estarmos ouvindo individualmente cada concessionária, cada 
operadora. Está certo? 
Os senhores estão de acordo?  
Em discussão. 
Em votação. 
Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. 
Aprovado o... Os Deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. 
Aprovado o ofício do Deputado Alex Manente com essas observações de mudança. 
O segundo item é da ciência de considerações do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor, acerca das reclamações sobre os serviços de TV por assinatura. O IDEC nos 
mandou um arrazoado muito consistente e de igual forma pedindo desculpas por não poder 
comparecer e realmente acertada esta decisão da CPI para convocar e não convidar. “-Dê 
ciência, então, aos Deputados.” E gostaria que a Secretaria encaminhasse para cada Deputado a 
manifestação do IDEC e também da própria PROTESTE, que é uma associação que congrega os 
consumidores. Gostaria que fosse passado para cada Deputado membro desta CPI. 
O terceiro item é ouvir representante da PROTESTE. De igual forma, Srs. Deputados, eu recebi 
um e-mail, a Secretária também da CPI recebeu, que agradece o convite... Olha o conteúdo, veja 
só, Deputado Donisete foi muito feliz na sua colocação e aquiescido pelos demais Deputados: “-
Vem a PROTESTE – Associação de Consumidores, por meio de seu Departamento de Relações 
Institucionais, que esta subscreve na qualidade de representante dos consumidores, agradecer o 
convite para participar da reunião que será realizada no dia 14.” E manda um arrazoado, quer 
dizer, informações etc.  
Então, não é por aí. V. Exas. estão corretos e nós também seguimos nesta linha. Eu sugiro que 
convoquemos a PROTESTE aqui de igual maneira como decididos para estar na próxima sessão 
desta CPI. 
Os Deputados estão de acordo? Ok. 
Então, aprovada a convocação também da PROTESTE. 

O SR. DONISETE BRAGA – PT – Presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Deputado Donisete Braga. 
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – Sr. Presidente, bom, além dessa questão que nós abordamos 
aqui, que houve um consenso dos pares, para que a gente possa evitar medidas de caráter 
protelatórios. Nós também deveríamos aqui estabelecer um cronograma também da nossa 
agenda até os próximos meses, até para que a gente pudesse se organizar e pudéssemos aí 
garantir. Tem várias Comissões que se reúnem, eu gostaria que V. Exa. talvez pudesse 
apresentar um cronograma das nossas agendas para que a gente pudesse fazer um trabalho 
produtivo na Comissão. 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Deputado Donisete nós... Deputado Carlão 
com a palavra. 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Caro, eu acho que o Donisete fez uma colocação correta, 
eu tinha acabado de conversar isso com o Deputado Edmir Chedid, de já mandar a convocação 
para tal dia, tal hora, agora já para a semana que vem, para a gente já poder andar e... 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Acelerar. 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Acelerar. E podia ser esse, se as pessoas não tiverem 
em desacordo, em vez das 11h00, as 10h00 da manhã. Eu acho que... 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – As 11h00 da manhã? 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Ao invés das 11h00, as 10h00. 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – As 10h00? 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – As 10h00, se tiver a possibilidade. 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – V. Exas. confirmando, dando garantia de 
quórum, quem manda é o colegiado. Deputado Edmir! 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Sr. Presidente, até porque é que toda quarta-feira, não é, terça-
feira ou quarta-feira obrigatoriamente nós temos... Tem votação, tem plenário e, portanto, nós 
ganharíamos uma hora. Eu não tenho nenhum problema de (ininteligível). 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – As 10h00 na próxima quarta-feira? Então, 
espessamos o convite, a convocação primeiro para ABTA, a Associação que congrega as 
entidades, ou... Porque são várias entidades, várias concessionárias, nós estaríamos aqui 
convocando todas elas ou três, quatro? Temos que administrar essa questão do tempo. 
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – V. Exa. acha que não poderia nós chamarmos na próxima 
quarta-feira das 10h00 ao 12h00? Chamaríamos duas e aí nós teríamos um intervalo de uma hora 
para fazer as oitivas, as indagações. Acho que seria um prazo satisfatório, eu não sei o que acha 
aí os pares. 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Eu entendo que convocaríamos a ABTA e 
mais duas concessionárias. Correto? Então, a ABTA mais duas concessionárias. Então, fica 
definido, toda semana nós estamos neste horário, às 11h00. Então, daqui por diante, nas oitivas 
para as 10h00 da manhã. Não é. E com aquela faculdade regimental: as 10h00; as 10h15; e as 
10h30. Nós podemos fazer esta convocação regimentalmente com esta flexibilidade. Então, 
façamos para a próxima reunião. Está estipulado às 10h00, mas para efeitos, de repente acontece 
alguma coisa, se estipularmos somente às 10h00 teremos 15 minutos de tolerância, aí 
poderíamos cair a reunião, ou não podendo instalar a reunião por falta de quórum. Mas com esta 
flexibilidade eu quero, inclusive, consultar os Srs. Deputados sobre isso. 

Documento 7 
 
 
 
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR E APURAR A PRÁTICA DE 
IRREGULARIDADES E DE MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV POR 
ASSINATURA, FORNECIDOS PELAR RESPECTIVAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS 
 
 
Aos catorze dias do mês de setembro de dois mil e onze, às onze horas, no Plenário José 
Bonifácio da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Segunda Reunião da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 32, de 2011, com a finalidade de 
investigar e apurar a prática de irregularidades e de má qualidade na prestação dos serviços de 
TV por assinatura, fornecidos pelas respectivas empresas concessionárias, sob a presidência do 
Deputado José Bittencourt. Presentes os Senhores Deputados Carlão Pignatari, Donisete Braga, 
Edmir Chedid, e Welson Gasparini, membro substituto. Ausentes os Senhores Deputados Mauro 
Bragato, Alex Manente, Baleia Rossi, Isac Reis e Afonso Lobato. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e solicitou a leitura da ata da reunião anterior, 
que por solicitação do Deputado Welson Gasparini foi dispensada, e a ata foi aprovada. 1 - 
Deliberar sobre ofício do Deputado Alex Manente, que convida representantes das operadoras de 
tv por assinatura Net, Sky, TVA, GVT, Oi, Telefonica e Embratel para virem prestar 
esclarecimentos sobre o tema desta CPI. Após discussão, foi modificado o texto para convocação, 
e incluída a ABTA - Associação Brasileira de Televisão por Assinatura; foi aprovado por 
unanimidade. 2 - Tomar ciência de considerações do IDEC/Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor acerca das reclamações sobre os serviços de Televisão por Assinatura, através de 
ofício recebido pelo Senhor Presidente. Após apresentação resumida do conteúdo o Senhor 
Presidente solicitou o envio de cópia aos membros desta CPI ; e 3 - Ouvir representante da 
PROTESTE – Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. O convite foi declinado através do 
Ofício nº 1985.09/11 de autoria da Coordenadora Institucional da associação, Senhora Maria Inês 
Dolci, e enviadas considerações sobre o tema através do Ofício 1973/2011. O Senhor Presidente 
solicitou o envio de cópia aos membros desta CPI. O Senhor Presidente falou sobre a Lei nº 
14.516, de 31 de agosto de 2011, que torna obrigatório o encaminhamento, por escrito, dos 
contratos firmados por meio de call center e formas similares aos contratantes, e dá outras 
providências; O Senhor Presidente determinou que cópia desta Lei conste dos arquivos desta 
CPI. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi 
gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja ata eu, Edanee Mary Chiarelli, Agente Técnico 
Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência.  

Aprovada em reunião de 21/09/2011 
 

Deputado JOSÉ BITTENCOURT - Presidente  
Edanee Mary Chiarelli - Secretária 
 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

 
TV POR ASSINATURA 

 
PRESIDENTE 

DEPUTADO JOSÉ BITTENCOURT - PDT 
 

14/09/2011 
 

 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Havendo número regimental dos Srs.
Deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. E queremos registrar a 
presença ou as presenças ilustres dos Deputados Carlão Pignatari; Deputado Donisete Braga; 
Deputado Welson Gasparini; e o Deputado Relator Edmir Chedid.  
Esta Comissão Parlamentar de Inquérito é constituída, fora constituída para investigar e apurar a 
prática de irregularidades e de má qualidade na prestação dos serviços de TV por assinatura, 
fornecidos pelas respectivas empresas concessionárias. Antes de entrarmos na pauta queremos 
solicitar a leitura da ata da sessão anterior. (inaudível) Pela ordem o Deputado Welson Gasparini. 
 
O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Sr. Presidente peço dispensa da leitura da ata. 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – É regimental com aquiescência dos demais 
pares, dispensamos a leitura da ata, dando por aprovada. Os itens, são três itens a nossa pauta:  
Primeiro: Deliberar sobre o ofício, Deputado Alex Manente, que está em minhas mãos, solicitando 
à V. Exa. colocar em deliberação o envio de ofícios convidando representantes das operadoras de 
TV por assinatura. Quais são: NET; SKY; TVA; GVT; Oi e Telefônica, bem como a Embratel, para 
virem prestar esclarecimentos sobre o tema desta CPI. Assinado pelo Deputado Alex Manente. 
Em discussão. 
Eu queria, antes de dar o comando de aprovação, simplesmente como ele solicita aqui o conteúdo 
para o convite, colher dos senhores questão de neste convite também ficar a advertência, que na 
hipótese de não atendimentos será convocado, e isso é praxe nos trabalhos das CPIs aqui na 
Casa. 
V. Exas. estão de acordo? 

O SR. DONISETE BRAGA – PT – Estamos. Sr. Presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Deputado Donisete Braga. 
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – Primeiro eu quero cumprimentar V. Exa., saudar aqui os 
colegas, Carlos Pignatari, Edmir Chedid e o Welson Gasparini. Até em função, Sr. Presidente, 
uma preocupação que eu tenho é a Comissão Parlamentar, que é um prazo de 90 dias. É isso? 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – 120 dias e com a possibilidade, Deputado, 
de renovação por mais 60 dias. 
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – Nós estamos em setembro. 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Em setembro. 
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – Não tem uma agenda a partir do mês que vem aí, que é a 
discussão do orçamento. Até para que nós pudéssemos estabelecer um grau de celeridade com 
relação aí às oitivas que nós faremos. Eu sugeriria à V. Exa. que nós pudéssemos adotar o
processo de convocação, até para a gente ganhar tempo, o tema é importante e fundamental hoje 
com relação a esse assunto que atinge a questão dos consumidores do nosso estado e com 
certeza do país. Portanto, eu acho que nós deveríamos estabelecer aqui um rito de convocação 
para que a gente pudesse organizar, inclusive, a nossa agenda para que a gente pudesse até 
produzir o quórum da Comissão Parlamentar e que a gente pudesse ter uma produção rápida com 
relação a esse processo. 
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O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Por unanimidade. 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Por unanimidade. Quando há esse 
sentimento, essa convergência com interesse maior da população, nós temos que arriar as 
bandeiras partidárias. 
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – Pela ordem, Sr. Presidente?  
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Deputado Donisete estamos nos 
encaminhando para o final. 
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – A manifestação de V. Exa. me provocou, eu não poderia deixar 
de fazer um comentário, porque eu concordo V. Exa. Agora, nós temos que estabelecer o 
equilíbrio dos Poderes. O que nós hoje vislumbramos é que a Assembleia Legislativa tem tido 
uma postura, não só de melhorar os projetos do Poder Executivo, especialmente a Bancada do 
PT, e nós gostaríamos muito que o Governador pudesse adotar também uma prática não só de 
sancionar projetos importantes que a Assembleia Legislativa aprova e estabelecermos um rito de 
equilíbrio nessa iniciativa. Porque hoje o governo do estado tem uma ampla vantagem, não só 
porque tem uma base de apoio de sustentação, mas ao mesmo tempo não estabelece a 
reciprocidade quando tem os projetos dos parlamentares, e aqui eu não falo em nome da 
Bancada do PT, mas enfim, dos 94 Deputados e Deputadas que têm projetos importantes para 
serem aprovados. E esperamos que o Governador possa ter também esse sentimento que o 
parlamento tem demonstrado no seu dia a dia. 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Ok. Esgotado...  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Exa, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Deputado Edmir Chedid. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Eu não poderia deixar de fazer algum comentário aqui, porque o 
que nós vimos lá ontem foi um ato de grandeza, não é?, de partidos que tem feito, cada um dentro 
da sua ideologia, o seu trabalho. Mas só faltou para completar lá o Fernando Henrique, o Lula e o 
Michel Temer, é a figura do Vice-Presidente e de dois Ex-Presidentes, que até começaram o 
Rodoanel, passou por dois lá o trabalho. Mas como eles vão anunciar o Ferroanel, a parceria 
agora do Ferroanel. Nós esperamos que todos eles estejam lá, afinal todos nós vamos ganhar 
com isso, a cidade de São Paulo está ganhando com isso. Quando a gente vê lá muita gente 
enciumada, a gente vê gente do PSDB enciumado, do PT enciumado. “-O que está acontecendo, 
a gente se mata aqui e o pessoal fica de amor.” Eu vi ontem a D. Lu passando para ir sentar. Eu 
falei: “-Nossa, será que até ela está com ciúmes?” Mas vi que ela está feliz, ela fala: “-Pô, os 
embates vão ser mais amenos, meu marido não vai ter mais problema gástrico.” E tal. Então, nós 
estamos caminhando para algo diferenciado, é importante. 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Política republicana. Esgotado a nossa 
pauta. 
Antes de dar por encerrada, registrando a presença dos Doutores Procuradores Hector Leite 
Santud e Juliano Henrique da Cruz. 
 As 10h00, portanto, próxima sessão. 
Está encerrada a reunião. 

 
 
 

*       *       * 
 

Documento 8 

O SR. DONISETE BRAGA – PT –  Pertinente, V. Exa. tem razão. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Pertinente Exa., e eu acho que nós podemos adotar um critério 
aqui também, porque normalmente as empresas, as concessionárias vão vir e ficar apresentando 
aqui no nosso painel meia hora de explicações que não levam a nada. Então, eu acho que a 
gente tem que ser prático, acho que o senhor vai conversar com eles para que eles venham aqui. 
É fazer uma explanação... 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Resumidamente. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Cinco minutos, não é, vamos ganhar tempo, porque de bla bla 
bla o consumidor já está cansado também, e nós também. Eu acho que a gente tem que ser 
prático e objetivo aí nos trabalhos. 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Ok. Inclusive, constando desta convocação 
essa advertência com muita praticidade. Nós vamos redigir, aí a Secretária vai redigir e nós 
acompanharemos o conteúdo desse documento. Então, fica convocado para a próxima semana 
as 10h00 com esses intervalos, ou seja, esta faculdade regimental. 
Senhores eu quero só fazer menção aqui e justiça, o Deputado José Candido do PT teve uma lei 
aprovada e sancionada pelo Governador, 14.516, que obriga todas as empresas atuantes no 
estado de São Paulo a encaminharem aos contratantes, por escrito, os contratos firmados 
verbalmente por meio de Call Center ou outras formas de venda à distância. Achei isso fenomenal 
e eu quero registrado e encartado aí aos autos para que na hora oportuna o Sr. Relator estará 
observando essa questão. 
Dizer aos senhores também que aquele projeto que passou pelo Senado e foi sancionado pela 
Presidenta Dilma. Então, hoje nós temos... Eu gostaria que a Secretária,  pegasse esta lei 
sancionada pela Presidenta Dilma e encartasse aos autos, que é uma lei aonde evidentemente, 
no âmbito federal, que disciplina essa questão de TV por assinatura no país, uma lei de suma 
importância. 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente?  
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Deputado Carlão. 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – O senhor sabe que depois que a Presidenta Dilma está 
assumindo o papel que o PSDB é um bom governo, e ela está vindo aqui várias vezes, está 
melhorando o governo. E esses projetos de lei com certeza vão andar. 
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – Pela ordem, Sr. Presidente?  
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – (risos) O Deputado... (risos)  
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – Na verdade, a Presidenta Dilma está ajudando o nosso estado 
de São Paulo, sabe das dificuldades que passa o estado de São Paulo e no seu sentimento, como 
sempre fez o nosso sempre Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no espírito republicano, a 
Presidenta Dilma faz a mesma coisa. E nós queremos que o Governador Geraldo Alckmin possa
fazer a mesma coisa para os 645 municípios do nosso estado, muitos municípios que sofrem 
muitas vezes por falta de recurso do governo do estado, o Vale do Ribeira, o Pontal, enfim. Nós 
sem dúvida alguma... Eu acho que o Governador Geraldo Alckmin será envenenado pelo 
sentimento republicano da nossa Presidenta Dilma. 
 
O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Essa consideração é oportuna e 
evidentemente o objeto da nossa CPI é um outro, mas vale o registro, a relação está sendo feita 
de modo republicana, como diz V. Exa., e a declaração da Presidenta Dilma foi maravilhosa 
ontem no Palácio: “-O Governador Geraldo Alckmin é um excepcional parceiro.” Deputado Welson 
Gasparini. 

O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Também para me congratular... 
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – Em rigor, ela classificou que foi um excepcional encontro, não 
que o Governador é um excepcional parceiro, é questão de semântica. 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Está na imprensa hoje “Excepcional 
parceiro”. 
 
O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Que ele é um excepcional parceiro ela sabe disso. 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Está na imprensa hoje. Deputado 
Gasparini. 
 
O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – É um exemplo a ser imitado em todo o Brasil por todos 
os políticos. O Governador Geraldo Alckmin e a Presidenta Dilma Rousseff sem dúvida alguma 
estão dando uma lição para muitos políticos nesse país. Quando é para o bem do povo nós temos 
que deixar do lado, de lado divergências partidárias e somar forças, isso é muito importante, e é o 
que está acontecendo com os exemplos que a Presidenta Dilma está dando e o Governador 
Alckmin também. E acabar com os preconceitos, o Governador está usando até gravata vermelha 
também, não há mais qualquer problema, tudo que for em benefício do povo nós estaremos 
juntos, como aqui, e eu quero dar esse exemplo também. Na Assembleia Legislativa eu sinto que 
há uma união realmente dos Deputados, independentemente da questão de siglas partidárias, 
sempre que o assunto a ser discutido é em benefício da população do nosso estado, há uma 
união dos Deputados das diversas Bancadas. Estão de parabéns o Governador de São Paulo e a 
Presidente também. 
 
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BITTENCOURT - PDT – Isso está irradiando para a classe política 
no estado. Ontem esta Casa aprovou o PPAES lá, o Programa de Aquisição de Produtos 
Agrícolas da Pequena Propriedade, quer dizer, o estado vai ter que gastar 30%, comprar 
mercadorias em até 30%, não é isso, da produção agrícola de pequena propriedade. E a 
manifestação da bancada do PT ontem aqui na Casa demonstrou isso, um projeto do Governador 
do estado. Então, é muito importante... 
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Documento 10 
 
 
 

PROCON 
São Paulo, 02 de setembro de 2011 

 
OFÍCIO/FPDC/Nº 456/2011 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 

 
Em atendimento à solicitação formalizada por Vossa Excelência 

em reunião realizada em 18 de agosto p.p., referentes às queixas envolvendo TVs por assinatura 
registradas no âmbito desta Fundação, informo o quanto segue: 

 
No ano de 2010, a Fundação PROCON registrou mais de 600 

mil atendimentos, somadas as consultas respondidas pelo telefone 151, por carta e internet, bem 
como em atendimentos presenciais, cujas demandas são classificadas em diferentes áreas: 
alimentos, saúde, habitação, produtos, serviços e assuntos financeiros.  

 
Parte dessa demanda integra o cadastro de reclamações 

fundamentadas, que contou no último ano com 31.509 registros, mas a maioria das demandas é 
resolvida de forma mais rápida, seja pelo esclarecimento da dúvida do consumidor, pelo próprio 
contato com o PROCON, ou mediante o primeiro contato do órgão de defesa do consumidor com a 
empresa. 
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Principais Empresas de TV por Assinatura  
              
          
NET          
NET SÃO PAULO LTDA - CNPJ: 65.697.161/0001-21 
          
SKY          
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 
          
TVA (Grupo Telefônica)        
- TELEFONICA SISTEMA DE TELEVISÃO S/A - CNPJ: 05.069.728/0001-93 
- COMERCIAL CABO TV SAO PAULO S/A - CNPJ: 65.791.444/0001-38 
          
TV DIGITAL (Grupo 
Telefônica) 

   
 

   
  

A. TELECOM S/A - CNPJ: 03.498.897/0001-13 
          
VIA EMBRATEL          
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 

 
 

                    
 
 
 

Fundação Procon - SP
Autos de Infração - TV por Assinatura

2006 - Jul/2011
 
 

 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA -  72.820.822/0001-20   
  

 

Processo Auto de 
infração 

Data do 
Auto 

Valor da 
Multa (Atual) Status Operação infrações 

  1975/11     01294 D8   17/06/2011  R$ 38.240,00
Aguardando Manifestação 

Técnica  
Telemarketing 

03  Art 039  

  0971/11     00562 D8   11/03/2011  R$ 50.986,67
Aguardando Manifestação 

Técnica    
Art 039 / Art 039, INC V / 
Art 048  

  1829/10     05440 D7   24/08/2010  R$ 38.240,00
Aguardando Manifestação 

Técnica  
Telemarketing 

02  Art 039  

  1685/10     05472 D7   09/08/2010  R$ 50.986,67
Análise de Recurso 

Administrativo  SAC  Art 039  

  1004/10     04386 D7   17/05/2010  R$ 50.986,67 Suspenso por Ação Judicial  
Lei de 

Entrega  Art 039  

  0228/09     01696 D7   13/03/2009  R$ 50.986,67 Inscrito na Dívida Ativa  SAC  Art 039  

  1132/08     00491 D7   03/07/2008  R$ 67.982,23 Inscrito na Dívida Ativa    
Art 020, § 2 / Art 031 / Art 
039, INC III  

  33/07  0346 D6   09/01/2007  R$ 67.982,23 Inscrito na Dívida Ativa    
Art 051, INC IV / Art 051, 
INC X / Art 051, INC XIII 

    Total:                 R$ 416.391,14       
 

TELEFONICA SISTEMA DE TELEVISAO S/A - 05.069.728/0001-93   
 

Processo Auto de 
infração 

Data do 
Auto 

Valor da Multa 
(Atual) Status Operação infrações 

1807/10 05289 D7   24/08/2010  R$ 57.360,00 Análise de Recurso Administrativo  
Telemarketing 

02  Art 039  

0387/10 03745 D7   23/02/2010  R$ 25.493,33
Concluso para decisão de 2ª 

instância    Art 039, INC V  

1201/08 00582 D7   17/07/2008  R$ 25.493,33 Inscrito na Dívida Ativa    Art 039, INC V  
 

    Total:    R$ 108.346,66       
 
 

 TVA SISTEMA DE TELEVISÃO S/A   -    71.613.4000/001-10    
  

 

Processo Auto de 
infração 

Data do 
Auto 

Valor da 
Multa (Atual) Status Operação infrações 

  0219/09     01691 D7   12/03/2009  R$ 144.306,67 Inscrito na Dívida Ativa  SAC  Art 039  

  3681/08     01374 D7   19/12/2008  R$ 144.306,67 Inscrito na Dívida Ativa  SAC  Art 039  

  26/07  0348 D6   09/01/2007  R$ 67.982,23 Pagamento Integral    
Art 051 / Art 051, INC 
IV  

  1325/07     02087 D6   17/10/2007  R$ 50.986,67 Suspenso por Ação Judicial    Art 039, INC V  
    Total:R$ 407.582,24       
 
 

A. TELECOM S.A.  - 03.498.897/0001-13     
 

Processo Auto de 
infração 

Data do 
Auto 

Valor da Multa 
(Atual) Status Operação infrações 

2051/10 05980 D7  03/09/2010  R$ 3.192.300,00
Concluso para decisão de 1ª 

Instância    Art 020, § 2 / Art 055, § 4 

0233/09 01660 D7 13/03/2009  R$ 167.324,45 Inscrito na Dívida Ativa  SAC  Art 031 / Art 039  

    Total:    R$ 3.359.624,45       
 

 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A  -   00.108.786/0001-65    
 

Processo Auto de 
infração 

Data do 
Auto 

Valor da Multa 
(Atual) Status Operação infrações 

  1973/11     01289 D8   16/06/2011  R$ 274.412,00
Aguardando Manifestação 

Técnica  
Telemarketing 

03  Art 039  

  2904/10     06914 D7   02/12/2010  R$ 16.174,00
Aguardando Manifestação 

Técnica  SAC  

Art 037, § 1 / Art 039 / 
Art 039, INC V / Art 
048  

  1842/10     05457 D7   24/08/2010  R$ 159.638,75
Aguardando Manifestação 

Técnica  
Telemarketing 

02  Art 039  

  0112/10     03551 D7   19/01/2010  R$ 159.638,75
Concluso para decisão de 2ª 

instância  
Telemarketing 

01  Art 039  

  0236/09     01692 D7   16/03/2009  R$ 85.026,23 Suspenso por Ação Judicial  SAC  Art 039  

  0105/09     01458 D7   27/01/2009  R$ 60.141,33 Suspenso por Ação Judicial    
Art 037, § 1 / Art 039 / 
Art 051, INC IV  

  3799/08     01378 D7   18/12/2008  R$ 30.070,67 Suspenso por Ação Judicial  SAC  Art 031 / Art 039  

  0714/07     01023 D6   12/06/2007  R$ 192.493,33 Inscrito na Dívida Ativa    Art 051, INC IV  

    Total:  R$ 977.595,06       
       
              
 NET SÃO PAULO LTDA  -   65.697.161/0001-21    
 

Processo Auto de 
infração 

Data do 
Auto 

Valor da Multa 
(Atual) Status Operação infrações 

  31/07  0344 D6   09/01/2007  R$ 308.191,47 Inscrito na Dívida Ativa    
Art 051, INC IV / Art 
051, INC X  

  781/06  1739 D5   25/07/2006  R$ 10.720,00 Pagamento Integral    Art 031  
    Total: R$ 318.911,47       
 

No último ano, foram registradas 11.208 reclamações 
fundamentadas atreladas à área de serviços, sendo 863 (ou seja, 7,7% delas) relacionadas às 
principais empresas que comercializam serviços de TV por assinatura:  NET (692), SKY (60), TVA 
(79) e TV DIGITAL (17) e a Embratel TV SAT (15).  

 
A NET concentra o maior número de reclamações, mas do 

segmento, é a empresa que comercializa o serviço em combinação com outros, de telefonia e/ou 
acesso à internet por banda larga. 

 
Os problemas do segmento mais frequentes são: irregularidades 

na oferta do serviço (com posterior descumprimento), cobranças indevidas, além de falhas na 
instalação e no próprio sinal. 

 
Muitos casos são resolvidos antes do trâmite dos processos que 

podem gerar reclamações fundamentadas, porque ao receber do consumidor uma notícia de lesão, a 
Fundação PROCON emite ao fornecedor uma Carta de Informações Preliminares (CIP), que tem 
por objetivo obter rápida solução para os problemas, além de informações que poderão esclarecer o 
ponto apresentado e subsidiar eventual continuidade do processo, dentre outras ações. 
 

Em 2010, foram geradas 120 mil CIPs, sendo aproximadamente 
3% delas para o segmento de TV por assinatura – número aproximado de 2 mil CIPs em cada um 
dos últimos três semestres (em 2010 – 1º semestre: 2273 e 2º semestre : 1803; em 2011 no 1º 
semestre : 1915 registros). 

 
Ultimamente, mais de 90% das queixas registradas nas CIPs tem 

sido baixadas logo no primeiro atendimento; assim, menos de 10% da demanda segue como 
possível reclamação fundamentada, como demonstra a tabela anexada ao presente, com maior 
detalhamento dos dados acima.  

 
Por outro lado, conforme já ressaltado na reunião acima, a 

Fundação Procon atua também na esfera fiscalizatória, tendo procedido a diversas autuações das 
empresas que fornecem serviços de TV por assinatura, conforme demonstra a planilha em anexo, 
que traz ainda o detalhamento dos respectivos Autos de Infração.  

 
Ao ensejo, aproveito a oportunidade para renovar protestos de 

alta estima e consideração, colocando-me à inteira disposição de Vossa Excelência para o 
esclarecimento de eventuais dúvidas e o que mais for necessário. 
 

Paulo Arthur Lencioni Góes 
Diretor Executivo da Fundação PROCON 

Excelentíssimo Senhor  
Deputado JOSÉ BITTENCOURT 
MD. Presidente da CPI TV por assinatura 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 
Av. Pedro Álvares Cabral, 201 
São Paulo – SP 
CEP 04097-900 
 
c/c 
Leonardo David Quintiliano 
MD. Assessor Parlamentar 
leodaqui@yahoo.com.br 
 
 
 
 

QUEIXAS (CIPs) – 
Cartas de Informações 

Preliminares 1º semestre 2010 2º semestre 2010 

 
 

1º semestre 2011* 

Principais Empresas 
de TV por Assinatura 

QUEIXAS 
Queixas 

solucionadas no 
Atendimento 

QUEIXA
S 

Queixas 
solucionadas no 

Atendimento 
QUEIXAS 

QUEIXAS 
pendentes 

Queixas 
solucionadas no 

Atendimento 
NET 1.674 1.455 86,9% 1.240 1.123 90,6% 1.147 80 1.046 98,0% 
SKY 266 234 88,0% 200 184 92,0% 318 16 294 97,4% 
TVA (Grupo Telefônica) 190 155 81,6% 168 147 87,5% 185 7 169 94,9% 
TV DIGITAL  
(Grupo Telefônica) 95 86 90,5% 100 95 95,0% 141 3 128 92,8% 
VIA EMBRATEL 48 35 72,9% 95 73 76,8% 124 13 103 92,8% 
TOTAL 2.273 1.965 86,4% 1.803 1.622 90,0% 1.915 119 1.740 96,9%

* apurado em 15/08/2011 

Problemas 
1º SEM 2010 2º SEM 2010 

    
1º SEM 2011 

Problemas com cobrança 1.360 59,8% 1.068 59,2%     1.036
Contrato 228 10,0% 215 11,9%     221
Instalação/Funcionamento do Serviço 510 22,4% 366 20,3%     501
Outros 175 7,7% 154 8,5%     157
Total Resultado 2.273 100,0% 1.803 100,0%     1.915

 
 

Exemplos de Problemas               
        
Problemas com cobrança     Instalação/Funcionamento do Serviço 
Valor de pacote/serviço superior ao contratado  
Cobrança após cancelamento do serviço  
Serviço oferecido como gratuito com envio de cobrança 
 ( degustação) 

Serviço inoperante (facilidades específicas – por ex: gravações 
digitais, visita técnica) 
problemas de sinal 

Serviço não solicitado ( canais pay per view por ex)       
Multa rescisória por cancelamento feito por má prestação de serviço      
        

Contrato     
Outro
s         

Acesso a número de canais diferente do ofertado  Retirada de equipamento sem aviso prévio 
Pacote ofertado e não cumprido   Dano material em decorrência da má prestação de serviço 
Não retirada do equipamento em 30 dias após cancelamento      
 

          
Cadastro de Reclamações Fundamentadas – 2010 

Principais Empresas de TV por 
Assinatura TOTAIS 

  
% do 

Cadastro   
Atendidas   Não Atendidas 

NET 692   2,2%   393 56,8%   299 43,2% 
SKY 60   0,2%   29 48,3%   31 51,7% 
TVA (Grupo Telefônica) 79   0,3%   43 54,4%   36 45,6% 
TV DIGITAL (Grupo Telefônica) 17   0,1%   12 70,6%   5 29,4% 
VIA EMBRATEL 15   0,05%   7 46,7%   8 53,3% 
TOTAL 863   2,7%   484 56,1%   379 43,9% 
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AI 05472-D7 
09/08/2010 
SKY 
 
CONFORME  RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) Nº 1, ANEXO 
Nº 01 DO RELATÓRIO E CD CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS CONTATOS TELEFÔNICOS REALIZADOS NO 
PERÍODO DE 02/02/2010 A 08/02/2010, ALÉM DE PESSOALMENTE EM NOSSOS POSTOS (F.A.s 0209.172.381-0, 
0809.326.906-4 e 0609.325.246-2). A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, QUE DISPONIBILIZA SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR POR TELEFONE POR MEIO DO Nº 10611, NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, COMETEU AS SEGUINTES IRREGULARIDADES: 
I)ULTRAPASSOU O TEMPO MÁXIMO DE ESPERA PARA CONTATO DIRETO COM ATENDENTE NO DIA 2 (LIGAÇÃO 
EFETUADA ÀS 16H:17M), DIA 3 (LIGAÇÕES EFETUADAS ÀS 10H:51M, 14H05M E 15H56M), DIA 4, (LIGAÇÕES 
EFETUADAS ÀS 10H:11M, 14H40M E 15H44M) DIA 5 (LIGAÇÕES EFETUADAS ÀS 11H:00M E 16H:35M), DIA 6 
(LIGAÇÕES EFETUADAS ÀS 08H:55M, 10H56M, 14H37M E 16H31M), DIA 7 (LIGAÇÕES EFETUADAS ÀS 10H:07M, 
14H:16M E 15H:16M) E DIA 08 (LIGAÇÕES EFETUADAS ÀS 10H:09M, 14H:05M E 16H00M), CONFORME REGISTRADO 
NO ANEXO Nº 1 DO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, DESCUMPRINDO O ARTIGO 4º, § 4º, DO DECRETO FEDERAL Nº 
6523/08 C/C ARTIGO 1º, “CAPUT”, DA PORTARIA Nº 2014/08 DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E INFRINGINDO ASSIM,  O 
ARTIGO 39, “CAPUT”, DA LEI Nº 8.078/90 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; 
II)VEICULOU MENSAGENS PUBLICITÁRIAS DE ATRAÇÕES DOS CANAIS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA 
DISPONÍVEIS EM SEUS PACOTES DE SERVIÇOS, DURANTE O TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO, SEM 
PRÉVIO CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR, DESRESPEITANDO O ARTIGO 14, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.523/08 
E INFRINGINDO O ARTIGO  39, “CAPUT”, DA LEI 8.078/90 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
POR TAIS CONDUTAS,  FICA O AUTUADO SUJEITO À SANÇÃO PREVISTA NOS ARTIGOS 56, INCISO I, E 57, DA LEI 
Nº 8.078/90, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA REFERIDA LEI. 
A PENA PODERÁ SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 34 DA PORTARIA 
NORMATIVA PROCON Nº 26, DE 15/08/2006, COM A REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA PROCON Nº 33, DE 01/12/2009. 

AI 04386-D7 
17/05/2010 
SKY 
 
A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, OPERADORA DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR SATÉLITE, INFRINGIU O 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, AO ADOTAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS, CONFORME 
RECLAMAÇÃO FA 0509-360.284-5, REGISTRADA PERANTE ESTA FUNDAÇÃO: 
A) DEIXOU DE ESTIPULAR O TURNO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO EM DESCUMPRIMENTO AO QUE 
DETERMINA O ARTIGO 2º DA LEI 13.747/09, COMBINADO COM O ARTIGO 3º, § 3º, INCISO III, DO DECRETO
ESTADUAL 55.015/09, LIMITANDO-SE A CONSIGNAR NA ORDEM DE SERVIÇO “ REAGENDADO 16 NOV 2009 – SEG 
APÓS 13:00PM”; 
B) NÃO INDICOU O NÚMERO DE TELEFONE PARA CONTATO NA REFERIDA ORDEM DE SERVIÇO, EM 
DESCONFORMIDADE COM O QUE DETERMINA O ARTIGO 3º, § 3º, INCISO I DO DECRETO ESTADUAL 55.015/09. 
OS PROCEDIMENTOS ACIMA INFRINGEM O ARTIGO 39 “CAPUT” DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
POR TAIS CONDUTAS, FICA O AUTUADO SUJEITO À SANÇÃO PREVISTA NOS ARTIGOS 56, INCISO I, E 57, DA LEI 
Nº. 8078/90, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA REFERIDA LEI. A PENA PODERÁ 
SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 34 DA PORTARIA NORMATIVA PROCON Nº. 
26, DE 15/08/2006, COM A REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA NORMATIVA PROCON Nº. 33, DE 01/12/2009. 

AI 01696-D7 
13/03/2009 
SKY 
 
CONFORME  RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) Nº 1, ANEXO 
Nº 01 DO RELATÓRIO E CD CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS CONTATOS TELEFÔNICOS REALIZADOS NO 
PERÍODO DE 13/02/2009 A 19/02/2009, ALÉM DE RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES REGISTRADAS NESTA 
FUNDAÇÃO, ATRAVÉS DO SITE www.procon.sp.gov.br/sac , A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, QUE DISPONIBILIZA 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR POR TELEFONE ATRAVÉS DO Nº 0800-701-9700, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, COMETEU AS SEGUINTES IRREGULARIDADES: 
I)ULTRAPASSOU O TEMPO MÁXIMO DE ESPERA PARA CONTATO DIRETO COM ATENDENTE, CONFORME 
REGISTRADO NO ANEXO Nº 1 DO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, DESCUMPRINDO O ARTIGO 4º, § 4º, DO 
DECRETO FEDERAL 6523/08 C/C ARTIGO 1º, “CAPUT”, DA PORTARIA Nº 2014/08 DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E 
INFRINGINDO ASSIM,  O ARTIGO 39, “CAPUT”, DA LEI 8.078/90 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; 
II)VEICULOU MENSAGENS PUBLICITÁRIAS DE ATRAÇÕES DOS CANAIS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA 
DISPONÍVEIS EM SEUS PACOTES DE SERVIÇOS, DURANTE O TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO, SEM 
PRÉVIO CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR, DESRESPEITANDO O ARTIGO 14, DO DECRETO FEDERAL 6.523/08 E 
INFRINGINDO O ARTIGO  39, “CAPUT”, DA LEI 8.078/90 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
POR TAIS CONDUTAS,  FICA O AUTUADO SUJEITO À MULTA DE R$ 50.986,67 (CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E 
OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)  NOS TERMOS DO ARTIGO 56, INCISO I E ARTIGO 57, DA 
LEI 8.078/90, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA REFERIDA LEI. 
A PENA PODERÁ SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA PORTARIA 
NORMATIVA PROCON Nº 26, DE 15/08/2006. 
RECEITA MÉDIA MENSAL BRUTA ESTIMADA EM R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS). 

AI 00491 D7 
03/07/2008 
SKY 
 
CONFORME RECLAMAÇÃO (CIP. N.º 280/05/2007), REGISTRADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA (SP) 
EM 15/10/2007, A EMPRESA AUTUADA INFRINGIU A LEI 8.078/90 AO PRATICAR AS SEGUINTES IRREGULARIDADES: 
A----) FORNECEU AO CONSUMIDOR, O DENOMINADO “SERVIÇO PREMIUM”, COBRANDO NAS FATURAS DE Nº
054119244 E 055455449 O VALOR DE R$9,00 (NOVE REAIS), TODAVIA, SEM QUE O MESMO TIVESSE SOLICITADO 
PREVIAMENTE OU MANIFESTADO SUA EXPRESSA VONTADE DE ADQUIRI-LO, CONDUTA QUE CONFIGURA 
PRÁTICA ABUSIVA COM INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 39, INCISO III CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR; 
B----) A EMPRESA AUTUADA RETIROU O EQUIPAMENTO DECODIFICADOR DIGITAL DE IMAGEM COM DEFEITO 
(MODELO PHILIPS DSR 34 3401), DE PROPRIEDADE DO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O POR OUTRO A TÍTULO DE 
COMODATO, TODAVIA, NEGANDO-SE A DEVOLVER O APARELHO ANTERIOR, CONFORME REGISTRADO 
ATRAVÉS DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA N.º 1170/07, EM 11/10/2007, NO SEGUNDO DISTRITO POLICIAL DAQUELA 
CIDADE. 
ENTRETANTO, O CONSUMIDOR TINHA O DIREITO DE PERMANECER COM O SEU APARELHO ORIGINAL PARA 
RECEPÇÃO DE SINAL, AINDA QUE COM DEFEITO, POIS DE SUA EXCLUSIVA PROPRIEDADE, COMO TAMBÉM, 
TINHA O DIREITO DE SER PREVIAMENTE INFORMADO DA NOVA CONDIÇÃO PARA A RECEPÇÃO DO SINAL, NO 
CASO, APARELHO FORNECIDO PELA AUTUADA A TÍTULO DE COMODATO.  
TAL CONDUTA EVIDENCIA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADO PARA O FIM A QUE SE DESTINA (SERVIÇO 
IMPRÓPRIO) OU PARA O FIM QUE RAZOAVELMENTE DELE SE ESPERA, O QUE INFRINGE O DISPOSTO NO ARTIGO 
20, § 2º DA LEI 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). 
C----) A EMPRESA AUTUADA ALTEROU A NOMENCLATURA ORIGINAL DO PACOTE DE CANAIS DENOMINADO 
“SKY TOTAL” PASSANDO PARA “DIGITAL PLUS 2007” E AGREGOU OS CANAIS “TELECINE” EM PACOTE 
ESPECÍFICO (À PARTE), SEM INFORMAR PREVIAMENTE OU ESCLARECER DE QUALQUER MODO AO 
CONSUMIDOR SOBRE A REFERIDA MUDANÇA, O QUE INFRINGE O DISPOSTO NO ARTIGO 31 DA LEI N.8.078/90 
(CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR); 
POR TAIS CONDUTAS, FICA A EMPRESA AUTUADA SUJEITA À MULTA NO VALOR DE R$ 50.986,67 (CINQUENTA 
MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), NOS TERMOS DO ART. 56, INCISO I, 
E ART. 57, DA LEI Nº. 8.078/90, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 56 DA REFERIDA LEI. A 
PENA PODERÁ SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME PREVISTO NO ART. 19 DA PORTARIA NORMATIVA 
PROCON Nº. 26, DE 15/08/2006. 
RECEITA MÉDIA MENSAL BRUTA ESTIMADA EM R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS). 
 
AI 00346 D6 
09/01/2007 
SKY 
 
CONFORME A ANÁLISE TÉCNICA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO, 
ATUALMENTE PRATICADO NO MERCADO DE CONSUMO PELA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, CONSTATOU-SE 
A EXISTÊNCIA DAS SEGUINTES IRREGULARIDADES:  
A---) CONSIDERANDO O DISPOSTO NAS CLÁUSULAS N.º1.3, 2.1- TERCEIRA PARTE E 4.13 – SEGUNDA PARTE, DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL PRATICADO, DEPREENDE-SE QUE 
A.1---) NAS HIPÓTESES EM QUE O CONSUMIDOR ASSUME OU NÃO O COMPROMISSO DE  PERMANÊNCIA 
(OBRIGAÇÃO DE PERMACER POR PERÍODO MÍNIMO – CLÁUSULAS N.º 2.1- TERCEIRA PARTE E 4.13 – SEGUNDA 
PARTE), VERIFICA-SE A PREVISÃO DE TROCA DE CANAIS DE MODO UNILATERAL (SUBSTITUIÇÃO DE UM CANAL 
POR OUTRO À ESCOLHA DA OPERADORA – CLÁUSULA N.º1.3), SEM OFERECER A OPÇÃO DE ABATIMENTO 
PROPORCIONAL DO VALOR DA MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO CANAL SUBSTITUÍDO. 
A.2---) TAMBÉM, NA HIPÓTESE EM QUE O CONSUMIDOR ASSUME O COMPROMISSO DE PERMANÊNCIA, 
VERIFICA-SE A PREVISÃO DE REDUÇÃO (RETIRADA DEFINITIVA) DE UM CANAL (CLÁUSULA N.º1.3), SEM 
CONTUDO, OFERECER A OPÇÃO DO DIREITO DE RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS AO CONSUMIDOR. 
A.3---) TAIS PREVISÕES CONTRATUAIS CONFIGURAM-SE ABUSIVAS, POIS IMPÕE AO CONSUMIDOR 
MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTEÚDO CONTRATUAL APÓS SUA CELEBRAÇÃO E SEM OFERECER-LHE AS 
OPÇÕES LEGAIS A QUE TEM DIREITO, O QUE CONSTITUI INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO XIII DA 
LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) 
B---) PREVISÃO DE MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO PREÇO DO SERVIÇO CONTRATADO QUE IMPORTE EM 
AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA (QUALQUER ALTERAÇÃO), CONFORME CLÁUSULA N.º 3.6, DO 
INSTRUMENTOCONTRATUAL PRATICADO. 
B.1---) TAL PREVISÃO ESTABELECE OBRIGAÇÃO CONSIDERADA ABUSIVA, POIS PERMITE À AUTUADA 
PROMOVER A VARIAÇÃO DO PREÇO DE MANEIRA UNILATERAL, COLOCANDO O CONSUMIDOR EM 
DESVANTAGEM EXAGERADA, POIS VISA REPASSAR-LHE O ÔNUS POR EVENTUAIS EXAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
(IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA), INFRINGINDO O DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO X DA LEI 
N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). 
C---) NA HIPÓTESE DE INTERRUPÇÃO OU AUSÊNCIA DA TRANSMISSÃO DO SINAL, A AUTUADA EXIME-SE DE 
RESPONSABILIDADE, NÃO PREVENDO AO CONSUMIDOR O RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE AO 
ABATIMENTO PROPORCIONAL AO TEMPO EM QUE FICOU SEM O SERVIÇO, CONFORME CLÁUSULA N.º 4.5, DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL PRATICADO.  
C.1---) TAL PREVISÃO CONTRATUAL CONFIGURA-SE ABUSIVA, O QUE CONSTITUI INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO 
ARTIGO 51, INCISO IV DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). 
D---) EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PELO PONTO ADICIONAL (OU PONTO EXTRA), CONFORME CLÁUSULA 4.9 DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL PRATICADO 
D.1---) TAL EXIGÊNCIA CONFIGURA-SE ABUSIVA, UMA VEZ QUE É DIREITO DO  CONSUMIDOR DISPOR OS SINAIS 
DE TV A CABO CONTRATADO, NO ÂMBITO DO ENDEREÇO POR ELE INDICADO, DA MANEIRA QUE LHE 
APROUVER, ALÉM DE NÃO SER COMPELIDO A PAGAR ÀS OPERADORAS NO EXERCÍCIO DA CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO, TARIFAS OU QUAISQUER ENCARGOS SEM ANTERIOR E EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, O QUE 
CONSTITUI INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO IV DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR). 
FICA A EMPRESA SUJEITA À MULTA DE R$ 50.986,67 (CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E 
SESSENTA E SETE CENTAVOS), NOS TERMOS DO ARTIGO 56, INCISO I E ARTIGO 57, DA LEI 8.078/90, SEM 
PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA REFERIDA LEI. 
RECEITA MENSAL MÉDIA ESTIMADA EM R$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS). 

 NET FRANCA LTDA  -   60.348.414/0001-38      
 

Processo Auto de 
infração 

Data do 
Auto 

Valor da Multa 
(Atual) Status Operação infrações 

  235/07  0691 D6   27/02/2007  R$ 5.038,37 Inscrito na Dívida Ativa    
Art 051, INC X / Art 
051, INC IV  

    Total: R$ 5.038,37       
 
 

VIVAX LTDA.  - 01.402.946/0001-47  
 

Processo Auto de 
infração 

Data do 
Auto 

Valor da Multa 
(Atual) Status Operação infrações 

  30/07  0345 D6   09/01/2007  R$ 66.080,00 Inscrito na Dívida Ativa    

Art 051, INC XIII / Art 
052, § 1 / Art 051, INC 
IV  

    Total: R$ 66.080,00       
 
 

              
Total de multas aplicadas:  R$ 5.659.569,39        
Total de multas pagas voluntariamente:                           R$ 78.702,23       
Total de multas inscritas em dívida ativa:                   R$ 1.240.185,42       
Total de multas questionadas judicialmente:                  R$ 277.211,57       
Total de multas com processo administrativo em curso: R$ 4.063.470,17     

 
 
Rua Barra Funda, 930 – 4.º andar – Sala 430/432 – CEP 01152-000 – São Paulo – SP    Cód. Arq. 17046 – 06.01.10.03 
 
 

AI 01294-D8 
17/06/2011 
SKY 
 
CONFORME  RECLAMAÇÕES A SEGUIR RELACIONADAS, A EMPRESA   ACIMA QUALIFICADA EFETUOU 
LIGAÇÕES TELEFÔNICA DE TELEMARKETING PARA NÚMEROS DE LINHA TELEFÔNICA DE CONSUMIDORES QUE 
ESTAVAM INSCRITOS, HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS,  NO  CADASTRO PARA O BLOQUEIO DO RECEBIMENTO DE 
LIGAÇÕES DE TELEMARKETING, DISPONIBILIZADO NO SÍTIO MANTIDO NA INTERNET PELO PROCON/SP 
(WWW.PROCON.SP.GOV.BR), A SABER: 
A) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000008405  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 2569-1572,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO 22/11/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING 21/09/2010,  Nº DE TELEFONE DO QUE ORIGINOU A CHAMADA DO FORNECEDOR 
(11) 2379-4978. 
B) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000009293  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 4605-5312,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO 17/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING 06/11/2010,  Nº DE TELEFONE DO QUE ORIGINOU A CHAMADA DO FORNECEDOR 
(11) 4521-6057. 
C) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB00000009733  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 19 2117-7467,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO 20/06/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING 01/12/2010,  Nº DE TELEFONE DO QUE ORIGINOU A CHAMADA DO FORNECEDOR 
(19) 3322-4600. 
OS NÚMEROS DOS TELEFONES APONTADOS NAS RECLAMAÇÕES DISCRIMINADAS NOS ITENS ACIMA, COMO 
SENDO OS ORIGINÁRIOS DAS LIGAÇÕES DE TELEMARKETING, COINCIDEM COM OS NÚMEROS UTILIZADOS 
PARA OFERECER SERVIÇOS DA EMPRESA AUTUADA, CONFORME GRAVAÇÃO EFETUADA DO TELEFONE 11 - 
3824-7269 EM 16/03/2011 ÀS 11:06H E ÀS 11:21H (MÍDIA ANEXA). 
POR TAL CONDUTA, O AUTUADO DESCUMPRIU O ART. 5º DA LEI  ESTADUAL  Nº 13.226/2008  E  O  ART. 3º, §1º, DO 
DECRETO ESTADUAL Nº 53.921/2008, INFRINGINDO, ASSIM, O ART. 39, CAPUT, DA LEI Nº. 8078/90 (CÓDIGO DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR). 
POR  TAL  CONDUTA, FICA  O  AUTUADO  SUJEITO À   SANÇÃO PREVISTA  NOS ARTIGOS 56, INCISO I, E 57, DA LEI 
Nº. 8078/90, SEM  PREJUÍZO  DAS  DEMAIS  SANÇÕES  PREVISTAS  NO ARTIGO  56  DA REFERIDA LEI.  
A PENA  PODERÁ  SER  ATENUADA  OU  AGRAVADA,  CONFORME  PREVISTO  NO  ARTIGO  34  DA PORTARIA 
NORMATIVA PROCON Nº. 26, DE 15/08/2006, COM A REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA NORMATIVA PROCON Nº. 33,
DE 01/12/2009. 
 
AI 00562-D8 
11/03/2011 
SKY 
 
1- CONFORME RECLAMAÇÕES FORMALIZADAS PERANTE O PROCON MUNICIPAL DE GUARULHOS, TEMOS: 
1.1- CIP Nº 012.538-2/0109, A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA PROMOVE COBRANÇA NO VALOR DE R$ 2,00 (DOIS 
REAIS) POR EMISSÃO DE CADA BOLETO BANCÁRIO PARA PAGAMENTOS DE FATURA DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES. CONDUTA ESTA DISFARÇADA EM FORMA DE DESCONTO QUANDO DO PAGAMENTO VIA 
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE OU POR CARTÃO DE CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA, QUE FERE O 
DIREITO DO CONSUMIDOR, ENQUADRADA NO ARTIGO 39, INCISO V, DA LEI Nº 8.078/90 - CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR - POR COBRAR PELA TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, TRANSFERINDO AO 
CONSUMIDOR CUSTOS QUE SÃO INERENTES À SUA ATIVIDADE. 
1.2- CIP Nº 010.251-3/0109, EM 30/06/2009 CONSUMIDORA EFETUOU O PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES DA EMPRESA ACIMA, EM DUPLICIDADE, NO VALOR DE R$ 108,11 (CENTO E OITO REAIS E 
ONZE CENTAVOS). POR DIVERSAS VEZES CONTATOU A CENTRAL DE ATENDIMENTO DA EMPRESA PARA 
SOLUCIONAR O PROBLEMA E OBTER O REEMBOLSO DA QUANTIA PAGA EM DUPLICIDADE SEM, NO ENTANTO, 
LOGRAR ÊXITO. EM RESPOSTA À CIP, DATADA DE 03/08/2009, A EMPRESA EXPÕE QUE FOI REALIZADO UM 
RECONHECIMENTO GENÉRICO DO VALOR DE R$ 108,11 E A QUE A CLIENTE PODERIA ABATER ESTE VALOR DA 
MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM 15/08/2009. VISTO O NÃO CUMPRIMENTO DESSE ACORDO, A 
CONSUMIDORA NOVAMENTE, E POR DIVERSAS VEZES, TENTOU CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO 
DA EMPRESA, CONFORME OS PROTOCOLOS Nº  804775251, 804795122, 807854041 E 808881966 SEM, MAIS UMA VEZ, 
RESTAR RESOLVIDO O SEU PLEITO.  
CONFORME RESPOSTA DA EMPRESA AO AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 9013 – SÉRIE D6, A EMPRESA DEMONSTRA 
TER EFETUADO O REEMBOLSO POR MEIO DE CRÉDITO NA MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2009, OU SEJA, CERCA 
DE 6 (SEIS) MESES DEPOIS DO PLEITO DA CONSUMIDORA. 
ASSIM, PELO FATO DE A EMPRESA DESCUMPRIR COM A DECLARAÇÃO DE VONTADE CONSTANTE DA CARTA DA 
EMPRESA, DIFICULTAR A DEVOLUÇÃO  DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DA FATURA DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES, CAUSANDO TRANSTORNOS À CONSUMIDORA, A EMPRESA INCORRE EM INFRAÇÃO AO 
ARTIGO 48, DA LEI Nº 8.078/90 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - QUE ESTABELECE QUE AS 
DECLARAÇÕES DE VONTADE CONSTANTES DE ESCRITOS PARTICULARES, RECIBOS E PRÉ-CONTRATOS 
RELATIVOS À RELAÇÃO DE CONSUMO VINCULAM O FORNECEDOR. 
2- CONFORME RECLAMAÇÃO FORMULADA NESTA FUNDAÇÃO SOB F.A. Nº 0511-015.046-4, A EMPRESA INSERIU 
POR ALGUNS MESES PROPAGANDA ELETRÔNICA DE SEU PACOTE “SKY HD TV” SOBRE A PROGRAMAÇÃO DA TV 
DO CONSUMIDOR, ENCOBRINDO PARTE DESTA POR ALGUM TEMPO, IMPEDINDO, COM ISSO, O ACESSO 
COMPLETO À PROGRAMAÇÃO ADQUIRIDA. PRÁTICA ABUSIVA, QUE INFRINGE O ARTIGO 39, “CAPUT”, DA LEI Nº 
8.078/90.  
POR TAIS CONDUTAS, FICA A AUTUADA SUJEITA À SANÇÃO PREVISTA NOS ARTIGOS 56, INCISO I, E 57, DA LEI 
Nº. 8.078/90, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA REFERIDA LEI.  
A PENA PODERÁ SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 34 DA PORTARIA 
NORMATIVA PROCON Nº. 26, DE 15/08/2006, COM A REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA NORMATIVA PROCON Nº. 33,
DE 01/12/2009. 

AI 05440-D7 
24/08/2010 
SKY 
 
CONFORME   RECLAMAÇÕES  A  SEGUIR  RELACIONADAS, BEM COMO OUTRAS 38 (TRINTA E OITO) 
CONSTANTES DA LISTAGEM ANEXA, A EMPRESA   ACIMA QUALIFICADA EFETUOU LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE 
TELEMARKETING PARA NÚMEROS DE LINHAS TELEFÔNICAS DE CONSUMIDORES QUE ESTAVAM INSCRITOS, HÁ 
MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS,  NO  CADASTRO PARA O BLOQUEIO DO RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE 
TELEMARKETING, DISPONIBILIZADO NO SÍTIO MANTIDO NA INTERNET PELO PROCON/SP 
(WWW.PROCON.SP.GOV.BR), A SABER: 
“A) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O Nº RB0000003891,  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 19 3561-9734,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO 27/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING 05/12/2009,  Nº DE TELEFONE DO  QUE ORIGINOU A CHAMADA DO FORNECEDOR 
11 7027-6570; B) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O Nº RB0000004116,  LINHA DE TELEFONE 
INSCRITA NO CADASTRO Nº 11 3681-4285,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO 23/07/2009, DATA DA 
OCORRÊNCIA DA LIGAÇÃO DE TELEMARKETING 19/12/2010,  Nº DE TELEFONE DO  QUE ORIGINOU A CHAMADA 
DO FORNECEDOR 11 3682-4722; C) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O Nº RB0000004436,  LINHA DE 
TELEFONE INSCRITA NO CADASTRO Nº 11 3569-7935,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO 06/05/2009, DATA DA 
OCORRÊNCIA DA LIGAÇÃO DE TELEMARKETING 20/01/2010,  Nº DE TELEFONE DO  QUE ORIGINOU A CHAMADA 
DO FORNECEDOR 11 3682-4387; D) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O Nº RB0000004955,  LINHA DE 
TELEFONE INSCRITA NO CADASTRO Nº 11 3406-8921,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO 20/01/2010, DATA DA 
OCORRÊNCIA DA LIGAÇÃO DE TELEMARKETING 23/02/2010,  Nº DE TELEFONE DO  QUE ORIGINOU A CHAMADA 
DO FORNECEDOR 11 2187-0000; E) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O Nº RB0000004956,  LINHA DE 
TELEFONE INSCRITA NO CADASTRO Nº 11 9527-3582,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO 20/01/2010, DATA DA 
OCORRÊNCIA DA LIGAÇÃO DE TELEMARKETING 23/02/2010,  Nº DE TELEFONE DO  QUE ORIGINOU A CHAMADA 
DO FORNECEDOR 11 2187-0000.” 
OS NÚMEROS DAS LINHAS TELEFÔNICAS QUE ORIGINARAM AS CHAMADAS FORAM CONFIRMADOS POR MEIO 
DO SITE DA TELEFÔNICA COMO DE TITULARIDADE DA AUTUADA (N.º 11 2132-0021 E 2187-0000), BEM COMO POR 
MEIO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA EFETUADA NO DIA 20/04/2010 POR ESTA  FUNDAÇÃO (N.º 11 3682-4387 E 3682-
4722 – MÍDIA DIGITAL ANEXA), CONFORME NÚMEROS DE TELEFONES INDICADOS PELOS CONSUMIDORES NAS 
RESPECTIVAS RECLAMAÇÕES. 
POR TAL CONDUTA, O AUTUADO DESCUMPRIU O ART. 5º DA LEI  ESTADUAL  Nº 13.226/2008  E  O  ART. 3º, §1º, DO 
DECRETO ESTADUAL Nº 53.921/2008, INFRINGINDO, ASSIM, O ART. 39, CAPUT, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR). FICA  O  AUTUADO  SUJEITO À   SANÇÃO PREVISTA  NOS ARTIGOS 56, 
INCISO I, E 57, DA LEI Nº. 8078/90, SEM  PREJUÍZO  DAS  DEMAIS  SANÇÕES  PREVISTAS  NO ARTIGO  56  DA 
REFERIDA LEI.  
A PENA  PODERÁ  SER  ATENUADA  OU  AGRAVADA,  CONFORME  PREVISTO  NO  ARTIGO  34  DA PORTARIA 
NORMATIVA PROCON Nº. 26, DE 15/08/2006, COM A REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA NORMATIVA PROCON Nº. 33, 
DE 01/12/2009. 
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AI 03745-D7 
23/02/2010 
TELEFONICA SIST. TV 
 
A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, QUE PRESTA SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, INFRINGIU DISPOSITIVOS 
DA LEI 8.078/90 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES 
REGISTRADAS NESTE ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ABAIXO RELACIONADAS: I) ARTIGO 39, INCISO V - 
POR  EXIGIR VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA DOS CONSUMIDORES, A SABER: A) JOÃO GOMES DE 
OLIVEIRA, FA Nº 0208-212.428-0 - CÓDIGO DE ASSINANTE Nº 13325817 – CONTRATOU OS SERVIÇOS DE TV POR 
ASSINATURA REFERENTE A DOIS PONTOS NO VALOR DE R$ 69,90, COM O PRIMEIRO MÊS GRATUITO, E RECEBEU 
A COBRANÇA DE R$ 267,60, NA QUAL ESTÃO INCLUIDOS A 1ª MENSALIDADE E O PONTO ADICIONAL; B) 
ADRIANA PINTOR PLATERO,  FA Nº 0608-218.728-9 – CÓDIGO DE ASSINANTE Nº 13602349 – CONTRATOU OS 
SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PELO VALOR DE R$ 49,90, COM UM PONTO EXTRA E SEM COBRANÇA DE 
ADESÃO, E RECEBEU A COBRANÇA DE R$ 292,80, QUE É O RESULTADO DE 3 MESES DE ASSINATURA, AO VALOR 
MENSAL DE R$ 97,60 QUE INCLUI A COBRANÇA DO PONTO ADICIONAL;  C) VALDECON PORTO DOS SANTOS, FA 
Nº 0808-227.028-1 – CÓDIGO DE ASSINANTE Nº 12995827 – CONTRATOU OS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA 
PELO VALOR DE R$ 69,90, MAIS 10 PRESTAÇÕES DE R$ 9,90 PELO APARELHO, E RECEBEU COBRANÇAS EM SEU 
CARTÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R$ 99,90; II) ARTIGO 48 – POR DEIXAR DE CUMPRIR A OFERTA, 
PUBLICITÁRIA OU NÃO, SUFICIENTEMENTE PRECISA, OU OBRIGAÇÃO ESTIPULADA EM CONTRATO, NAS 
ASSINATURAS COMERCIALIZADAS COM OS CONSUMIDORES CITADOS NO ITEM I. POR TAIS CONDUTAS, FICA O 
AUTUADO SUJEITO À SANÇÃO PREVISTA NOS ARTIGOS 56, INCISO I, E 57, DA LEI Nº 8.078/90, SEM PREJUÍZO DAS 
DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA REFERIDA LEI. APENA PODERÁ SER ATENUADA OU 
AGRAVADA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 34 DA PORTARIA NORMATIVA PROCON Nº 26, DE 15/08/2006, COM 
A REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA NORMATIVA Nº 33, DE 01/12/2009. 

AI 00582-D7 
17/07/2008 
TELEFONICA SIST. TV 
 
A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA DE ACORDO COM  RECLAMAÇÃO REGISTRADA NESTE ÓRGÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR SOB F.A Nº 0607-288.985-0 REALIZA COBRANÇA DENOMINADA “DESPESA BANCÁRIA DE 
EXTRATO”, NO VALOR DE R$ 3,90 (TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) ACRESCIDA AO VALOR DO DOCUMENTO  
EM BOLETO BANCÁRIO. TAL PRÁTICA  É ABUSIVA POR TRANSFERIR AO CONSUMIDOR CUSTO INERENTE À 
ATIVIDADE ECONÔMICA DA AUTUADA  E INFRINGE O ARTIGO 39, V DA LEI N. 8.078/90 - CÓDIGO DE PROTEÇÃO E 
DEFESA DO CONSUMIDOR;----------- 
POR  PRATICAR  TAL CONDUTA, FICA A AUTUADA SUJEITA À MULTA DE R$ 38.240,00 (TRINTA E OITO MIL, 
DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NOS TERMOS DOS  ARTIGOS 56, INCISO I e 57 DA LEI N. 8.078/90, SEM PREJUÍZO 
DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA MESMA LEI.---- 
RECEITA MÉDIA MENSAL BRUTA ESTIMADA EM  R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS) 

AI 0334-D6 
09/01/2007 
NET-SP 
 
CONFORME ANÁLISE TÉCNICA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO, 
ATUALMENTE PRATICADO NO MERCADO DE CONSUMO PELA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, CONSTATOU-SE 
A EXISTÊNCIA DAS SEGUINTES IRREGULARIDADES:  
A---) PREVISÃO DE QUE EM CASO DE INTERRUPÇÃO DA TRANSMISSÃO DO SINAL, A AUTUADA EXIME-SE DA 
RESPONSABILIDADE DO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE AO ABATIMENTO PROPORCIONAL AO TEMPO EM 
QUE O CONSUMIDOR FICOU SEM O SERVIÇO, CONFORME CLÁUSULA N.º 8, DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
PRATICADO 
A.1---) TAL PREVISÃO CONTRATUAL CONFIGURA-SE ABUSIVA, O QUE CONSTITUI INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO 
ARTIGO 51, INCISO IV DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). 
B---) EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PELO PONTO ADICIONAL (OU PONTO EXTRA), CONFORME CLÁUSULA 13 DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL PRATICADO.  
B.1---) TAL EXIGÊNCIA CONFIGURA-SE ABUSIVA, UMA VEZ QUE É DIREITO DO  CONSUMIDOR DISPOR OS SINAIS 
DE TV A CABO CONTRATADO NO ÂMBITO DO ENDEREÇO POR ELE INDICADO DA MANEIRA QUE LHE 
APROUVER, ALÉM DE NÃO SER COMPELIDO A PAGAR ÀS OPERADORAS NO EXERCÍCIO DA CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO, TARIFAS OU QUAISQUER ENCARGOS SEM ANTERIOR E EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, O QUE 
CONSTITUI INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO IV DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR). 
C---) PREVISÃO DE MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO PREÇO DO SERVIÇO CONTRATADO EM RAZÃO DO AUMENTO 
DA CARGA TRIBUTÁRIA, CONFORME CLÁUSULA N.º 15, DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PRATICADO.  
C.1---) TAL PREVISÃO ESTABELECE OBRIGAÇÃO CONSIDERADA ABUSIVA, POIS PERMITE À AUTUADA 
PROMOVER A VARIAÇÃO DO PREÇO DE MANEIRA UNILATERAL, COLOCANDO O CONSUMIDOR EM 
DESVANTAGEM EXAGERADA, POIS VISA REPASSAR-LHE O ÔNUS POR EVENTUAIS EXAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
(IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA), INFRINGINDO O DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO X DA LEI 
N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).  
FICA A EMPRESA SUJEITA À MULTA DE R$677.654,27 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E 
CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), NOS TERMOS DO ARTIGO 56, INCISO I E ARTIGO 57, 
DA LEI 8.078/90, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA REFERIDA LEI.  
RECEITA MENSAL MÉDIA ESTIMADA EM R$166.666.900,00 (CENTO E SESSENTA E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E 
SESSENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS). 

AI 01739-D5 
09/01/2007 
NET-SP 
 
CONFORME RECLAMAÇÃO REGISTRADA NESTE ÓRGÃO, FA. Nº 0204-124.081-4, A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA 
OFERECE A SEUS CLIENTES NÚMERO DE TELEFONE PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO (CENTRAL DE 
RELACIONAMENTO -  4004.7777), CONTUDO, OMITE A INFORMAÇÃO DE QUE AS REFERIDAS LIGAÇÕES SÃO 
EFETIVAMENTE COBRADAS DO CONSUMIDOR, INFRINGINDO ASSIM, O ARTIGO 31 DA LEI 8.078/90 – CÓDIGO DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.  
FICA A EMPRESA SUJEITA À MULTA DE R$ 16.080,00 (DEZESSEIS MIL REAIS E OITENTA CENTAVOS), NOS TERMOS 
DO ARTIGO 56, INCISO I E ARTIGO 57, DA LEI 8.078/90, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO 
ARTIGO 56 DA REFERIDA  LEI. 
RECEITA MENSAL MÉDIA ESTIMADA EM R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS). 

AI 01289-D8 
16/06/2011 
NET S/A 
 
CONFORME AS RECLAMAÇÕES ABAIXO RELACIONADAS, EXTRAÍDAS DE UM TOTAL DE 46 LIGAÇÕES, A 
EMPRESA ACIMA QUALIFICADA REALIZOU LIGAÇÕES DE TELEMARKETING PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS DE 
CONSUMIDORES QUE ESTÃO INSCRITOS HÁ MAIS DE TRINTA DIAS NO CADASTRO PARA BLOQUEIO DO 
RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE TELEMARKETING, DISPONIBILIZADO NO SÍTIO MANTIDO NA INTERNET PELO 
PROCON/SP (WWW.PROCON.SP.GOV.BR), A SABER: 
1) RECLAMAÇÃO RB0000008787, LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO CADASTRO Nº 11-5671-6200 - DATA DE 
INSCRIÇÃO NO CADASTRO 23/10/2009 - DATA DE OCORRÊNCIA DA LIGAÇÃO DE TELEMARKETING 07/10/2010, 
NÚMERO DE TELEFONE QUE ORIGINOU A CHAMADA DO FORNECEDOR FOI O 11-2789-8000. 
2) RECLAMAÇÃO RB0000007916, LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO CADASTRO Nº 11- 3536-5175 - DATA DE 
INSCRIÇÃO NO CADASTRO 02/12/2009 - DATA DE OCORRÊNCIA DA LIGAÇÃO DE TELEMARKETING 27/08/2010 - 
NÚMERO DO TELEFONE QUE ORIGINOU A CHAMADA DO FORNECEDOR FOI O 12- 2135-9400;. 
3) RECLAMAÇÃO RB00000007214, LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO CADASTRO Nº 11- 3889-0510 - DATA DE 
INSCRIÇÃO NO CADASTRO 01/04/2009 - DATA DE OCORRÊNCIA DA LIGAÇÃO DE TELEMARKETING 17/07/2010 - 
NÚMERO DO TELEFONE QUE ORIGINOU A CHAMADA DO FORNECEDOR FOI O 11- 4083-3800. 
4) RECLAMAÇÃO RB0000008243, LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO CADASTRO Nº 11- 4992-3384 - DATA DE 
INSCRIÇÃO NO CADASTRO 03/07/2009 - DATA DA OCORRÊNCIA DA LIGAÇÃO DE TELEMARKETING 13/09/2010 - 
NÚMERO DO TELEFONE QUE ORIGINOU A CHAMADA DO FORNECEDOR FOI O 11- 4083-3800; 
5) RECLAMAÇÃO RB0000008286, LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO CADASTRO Nº 11- 3064-0487 - DATA DE 
INSCRIÇÃO NO CADASTRO 02/04/2009 - DATA DA OCORRÊNCIA DA LIGAÇÃO DO TELEMARKETING 15/09/2010 - 
NÚMERO DO TELEFONE QUE ORIGINOU A CHAMADA DO FORNECEDOR FOI O 11- 4083-3800; 
6) RECLAMAÇÃO RB0000009194, LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO CADASTRO Nº 11- 3171-3974 - DATA DE 
INSCRIÇÃO NO CADASTRO 22/03/2010 - DATA DA OCORRÊNCIA DA LIGAÇÃO DO TELEMARKETING 30/10/2010 - 
NÚMERO DO TELEFONE QUE ORIGINOU A CHAMADA DO FORNECEDOR FOI O 11- 4083-3800; 
7) RECLAMAÇÃO RB0000008171, LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO CADASTRO Nº 11- 3951-4382 - DATA DE 
INSCRIÇÃO NO CADASTRO 05/04/2009 - DATA DA OCORRÊNCIA A LIGAÇÃO DO TELEMARKETING 09/09/2010 - 
NÚMERO DO TELEFONE QUE ORIGINOU A CHAMADA DO FORNECEDOR FOI O 11- 2971-9999. 
O NÚMERO DE TELEFONE APONTADO NO ITEM 1, COMO ORIGINÁRIO DA LIGAÇÃO DE TELEMARKETING É O 
MESMO ENCONTRADO EM PESQUISA REALIZADA NO SITE "AUXÍLIO À LISTA EMBRATEL", COMO SENDO DO 
FORNECEDOR. 
OS NÚMEROS DE TELEFONE APONTADO NOS ITENS 2 E 7 SÃO OS MESMOS ENCONTRADOS  NO CADASTRO DA 
AUTUADA NESTA FUNDAÇÃO, O QUAL É REALIZADO PELO PRÓPRIO FORNECEDOR, NO MOMENTO EM QUE, 
LANÇANDO SEUS DADOS NO “SITE” DESTA FUNDAÇÃO, OBTEM ACESSO PERMANENTE AO BANCO DE DADOS DE 
CONSUMIDORES QUE NÃO DESEJAM RECEBER LIGAÇÕES CONSUBSTANCIADAS EM TELEMARKETING.  
FINALMENTE, O NÚMERO DE TELEFONE APONTADO NOS ITENS 3, 4, 5 E 6, É O MESMO ENCONTRADO NO SITE DA 
EMPRESA DO GRUPO RR WWW.GRUPO-RR.COM, QUE PRESTA SERVIÇOS AO FORNECEDOR. 
DESSE MODO, CARACTERIZOU-SE O DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO ARTIGO 5º DA LEI ESTADUAL Nº 
13.226/2008 E O ARTIGO 3º, §1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 53.921/2008, INFRINGINDO, ASSIM, O ARTIGO 39, 
"CAPUT" DA LEI Nº 8.078/90 - CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. 
POR TAL CONDUTA, FICA O AUTUADO SUJEITO À SANÇÃO PREVISTA NOS ARTIGOS 56, INCISO I E 57, DA LEI Nº 
8078/90, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA REFERIDA LEI. 
A PENA PODERÁ SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 34 DA PORTARIA 
NORMATIVA PROCON Nº 26, DE 15/08/2006, COM A REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA NORMATIVA PROCON Nº 33, 
DE 01/12/2009. 

AI 01691-D7 
12/03/2009 
TVA 
 
A FORNECEDORA ACIMA QUALIFICADA, QUE ATUA COMO OPERADORA DE TELEVISÃO POR ASSINATURA, E 
QUE DISPONIBILIZA SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR POR TELEFONE ATRAVÉS DO SAC N.º 0800-
7712404, COMETEU A SEGUINTE IRREGULARIDADE, NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
A) ULTRAPASSOU O TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE 60 (SESSENTA) SEGUNDOS PARA CONTATO DIRETO COM O 
ATENDENTE NOS DIAS 13/02/09 ÀS 11H00, 11H24, E 16H30, 14/02/09 ÀS 13H09 E 15H34, 16/02/09 ÀS 15H27, E DIA 
17/02/09 ÀS 09H32, CONFORME RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO, DATADO DE 13 A 19/02/09 E RESPECTIVO ANEXO, 
EFETUADO ATRAVÉS DE LIGAÇÕES PELO Nº (11) 3824-7323 DESTA FUNDAÇÃO, DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 
4º, DO ARTIGO 4º DO DECRETO FEDERAL Nº 6.523 DE 31 DE JULHO DE 2008, C/C O ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 
2.014, DE 13/10/08, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, INFRINGINDO DESSA FORMA O ARTIGO 39 “CAPUT” DO CDC 
POR TAL CONDUTA FICA O AUTUADO SUJEITO À MULTA DE R$ 108.230,00  (CENTO E OITO MIL, DUZENTOS E 
TRINTA REAIS) NOS TERMOS DO ARTIGO 56, INCISO I E ARTIGO 57, DA LEI 8.078/90, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS 
SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA REFERIDA LEI.  
A PENA PODERÁ SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME  PREVISTO NO ARTIGO 19, DA PORTARIA 
NORMATIVA PROCON Nº 26, DE 15/08/2006. 
RECEITA MÉDIA MENSAL BRUTA ESTIMADA EM R$ 33.330.000,00 (TRINTA E TRÊS MILHÕES,  

AI 01374-D7 
19/12/2008 
TVA 
 
A FORNECEDORA ACIMA QUALIFICADA, QUE ATUA COMO OPERADORA DE TELEVISÃO POR ASSINATURA, E 
QUE DISPONIBILIZA SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR POR TELEFONE ATRAVÉS DOS SAC´S N.ºS 
0800-7042813, COMETEU A SEGUINTE IRREGULARIDADE 
A) ULTRAPASSOU O TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE 60 (SESSENTA) SEGUNDOS PARA CONTATO DIRETO COM O 
ATENDENTE, NOS DIAS 04/12/08 ÀS 09H06, 06/12/08 ÀS 08H22 E DIA 07/12/08 ÀS 13H54, CONFORME REGISTROS DE 
FISCALIZAÇÃO, EFETUADOS ATRAVÉS DO Nº (11) 3824-7323 DESTA FUNDAÇÃO E RESPOSTAS DE CONSUMIDORES
AO QUESTIONÁRIO DISPONIBILIZADO JUNTO A PÁGINA DA INTERNET www.procon.sp.gov.br/sac, INDICANDO OS 
DIAS 01/12/08 ÀS 07:30 HS E DIA 02/12/08 ÀS 16H24,   DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 4º, DO ARTIGO 4º DO 
DECRETO FEDERAL Nº 6.523 DE 31 DE JULHO DE 2008, C/C O ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 2.014, DE 13/10/08, DO 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, INFRINGINDO DESSA FORMA O ARTIGO 39 “CAPUT” DO CDC; 
POR TAL CONDUTA FICA O AUTUADO SUJEITO À MULTA DE R$  108.230,00  (CENTO E OITO MIL, DUZENTOS E 
TRINTA REAIS) NOS TERMOS DO ARTIGO 56, INCISO I E ARTIGO 57, DA LEI 8.078/90, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS 
SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA REFERIDA LEI.  
A PENA PODERÁ SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME  PREVISTO NO ARTIGO 19, DA PORTARIA 
NORMATIVA PROCON Nº 26, DE 15/08/2006. 
RECEITA MÉDIA MENSAL BRUTA ESTIMADA EM R$ 33.330.000,00 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E 
TRINTA MIL REAIS. 

AI 00348-D6 
09/01/2007 
TVA 
 
CONFORME A ANÁLISE TÉCNICA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO, 
ATUALMENTE PRATICADO NO MERCADO DE CONSUMO PELA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, CONSTATOU-SE 
A EXISTÊNCIA DAS SEGUINTES IRREGULARIDADES: 
A---) EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PELO PONTO ADICIONAL (OU PONTO EXTRA), CONFORME CLÁUSULAS 6 E 16 
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PRATICADO.  
A.1---) TAL EXIGÊNCIA CONFIGURA-SE ABUSIVA, UMA VEZ QUE É DIREITO DO  CONSUMIDOR DISPOR OS SINAIS 
DE TV A CABO CONTRATADO, NO ÂMBITO DO ENDEREÇO POR ELE INDICADO, DA MANEIRA QUE LHE 
APROUVER, ALÉM DE NÃO SER COMPELIDO A PAGAR ÀS OPERADORAS NO EXERCÍCIO DA CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO, TARIFAS OU QUAISQUER ENCARGOS SEM ANTERIOR E EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, O QUE 
CONSTITUI INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO IV DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR). 
B---) PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO, POR IGUAL PERÍODO (ACASO, APÓS OS 30
DIAS ANTES DO SEU ENCERRAMENTO, O CONSUMIDOR NÃO SE MANIFESTAR), SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO 
AO CONSUMIDOR E INDEPENDENTE DA SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA, CONFORME CLÁUSULA N.º 6, DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL PRATICADO. 
A AUTUADA COLOCA O CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA, UMA VEZ QUE IMPÕE AO 
CONSUMIDOR O DEVER DE RECORDAR-SE DE QUE HÁ UM PERÍODO DE 30 DIAS ANTES DO ENCERRAMENTO DO 
CONTRATO, PARA MANIFESTAR-SE SE CONCORDA OU NÃO COM A PRORROGAÇÃO, SENDO QUE, O CONTRATO 
JÁ FIXA O MOMENTO DO SEU TERMO FINAL PARA UM NOVO PACTO. A AUTUADA DEVERIA COMUNICAR O 
CONSUMIDOR, DA PROXIMIDADE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO, APRESENTANDO SUA PROPOSTA PARA 
UM NOVO PERÍODO E AGUARDAR SUA EXPRESSA E INEQUÍVOCA CONCORDÂNCIA.  
B.1---) TAL PREVISÃO CONTRATUAL CONFIGURA-SE ABUSIVA, O QUE CONSTITUI INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO 
ARTIGO 51, INCISO IV DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). 
C---) PREVISÃO DE ELEIÇÃO DE FORO DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CLÁUSULA N.º 10 DO 
CONTRATO, DESCONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE OUTRAS COMARCAS ATENDIDAS PELA AUTUADA NO 
ESTADO, DIFICULTANDO AO CONSUMIDOR DAQUELAS LOCALIDADES, O DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA PARA 
PROMOVER A DEFESA DE SEUS INTERESSES.  
C.1---) TAL PREVISÃO CONTRATUAL CONFIGURA-SE ABUSIVA, O QUE CONSTITUI INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO 
ARTIGO 51, “CAPUT” DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). 
D---) EXIGÊNCIA DE MULTA PELA RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA, VINCULADA A UM VALOR FUTURO, 
INCERTO E NÃO CONHECIDO DO CONSUMIDOR NO ATO DA CONTRATAÇÃO (VALOR DA MULTA SOMENTE É 
AUFERÍVEL NA OCASIÃO DA RESCISÃO,  CONFORME CLÁUSULA N.º 2 DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – 
TELEVISÃO POR ASSINATURA E CLÁUSULA N.º 3 DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – PROVIMENTO À INTERNET DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL PRATICADO).  
D.1---) TAL PREVISÃO CONTRATUAL CONFIGURA-SE ABUSIVA, O QUE CONSTITUI INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO 
ARTIGO 51, INCISO IV DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). 
FICA A EMPRESA SUJEITA À MULTA DE R$ 50.986,67 (CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E 
SESSENTA E SETE CENTAVOS), NOS TERMOS DO ARTIGO 56, INCISO I E ARTIGO 57, DA LEI 8.078/90, SEM 
PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA REFERIDA LEI. 
RECEITA MENSAL MÉDIA ESTIMADA EM R$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS). 

AI 02087-D6 
17/10/2007 
TVA 
 
A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA DE ACORDO COM  RECLAMAÇÕES REGISTRADAS NESTE ÓRGÃO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR SOB F.As Nº 0607.163.052-3 E Nº 0607.172.708-3 REALIZA COBRANÇA DENOMINADA “DESPESA 
BANCÁRIA DE EXTRATO”, NO VALOR DE R$ 3,90 (TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) ACRESCIDA AO VALOR 
DO DOCUMENTO  EM BOLETO BANCÁRIO. TAL PRÁTICA  É ABUSIVA POR TRANSFERIR AO CONSUMIDOR CUSTO 
INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DO AUTUADO  E INFRINGE O  ARTIGO 39, V DA LEI N. 8078/90 - CÓDIGO DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. 
POR  PRATICAR  TAL CONDUTA, FICA O AUTUADO SUJEITO À MULTA DE R$ 38.240,00 (TRINTA E OITO MIL 
DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NOS TERMOS DOS  ARTIGOS 56, INCISO I e 57 DA LEI N. 8.078/90, SEM PREJUÍZO 
DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA MESMA LEI 
RECEITA MENSAL BRUTA ESTIMADA EM  R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS). 

AI 05289 D7 
24/08/2010 
TELEFONICA SIST. TV 
 
CONFORME   AS   RECLAMAÇÕES   ABAIXO RELACIONADAS, BEM COMO OUTRAS 61   (SESSENTA E UMA  ) 
CONSTANTES   DA   LISTAGEM   ANEXA,   A    EMPRESA   ACIMA  QUALIFICADA   EFETUOU LIGAÇÕES   
TELEFÔNICAS   DE   TELEMARKETING   PARA   NÚMEROS DE LINHAS TELEFÔNICAS   DE CONSUMIDORES QUE 
ESTAVAM INSCRITOS, HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS,  NO  CADASTRO PARA O BLOQUEIO   DO   RECEBIMENTO   
DE  LIGAÇÕES DE TELEMARKETING, DISPONIBILIZADO NO SÍTIO MANTIDO NA INTERNET PELO PROCON/SP 
(www.procon.sp.gov.br), A SABER: >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
A) RECLAMAÇÃO  REGISTRADA  NA  FUNDAÇÃO  PROCON/SP SOB O Nº 0972 (RB0000000972) - LINHA DE   
TELEFONE   INSCRITA   NO  CADASTRO Nº (11) 3673-0024 -  DATA DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO 28/03/2009 - DATA 
DA OCORRÊNCIA DA LIGAÇÃO DE TELEMARKETING 23/06/2009 - Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE 
ORIGINOU A CHAMADA (11) 3038.5775;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
B) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O Nº 0966 (RB0000000966) - LINHA DE TELEFONE INSCRITA 
NO CADASTRO Nº (11) 2973-1124 - DATA DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO 11/04/2009 - DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING 23/06/2009 - Nº DE TELEFONE DO  FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA (11)  
3038.5775;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
C) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O Nº 1336 (RB0000001336) -  LINHA DE TELEFONE INSCRITA 
NO CADASTRO Nº (11) 3079-4896 - DATA DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO 13/04/2009 - DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING 30/06/2009 - Nº DE TELEFONE DO  FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA (11) 
3038.5775.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
O NÚMERO DE TELEFONE APONTADO NAS RECLAMAÇÕES ACIMA DISCRIMINADAS COMO SENDO O   
ORIGINÁRIO   DAS   LIGAÇÕES   DE  “TELEMARKETING” É O MESMO CONSTATADO POR MEIO DE LIGAÇÕES 
TELEFÔNICAS REALIZADAS POR ESTA FUNDAÇÃO, MATERIALIZADAS E GRAVADAS NO DIA 22/04/2010, 
CONFORME MÍDIA DIGITAL ANEXA. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
DESSE MODO,   REPUTA-SE   CLARO O DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO AUTUADO, DOS TERMOS DA   LEI   
ESTADUAL   Nº 13.226/08,    QUE INSTITUIU,   NO   ÂMBITO   DO   ESTADO DE SÃO PAULO, O CADASTRO      PARA    
BLOQUEIO      DE      RECEBIMENTO      DE    LIGAÇÕES    DE    TELEMARKETING, REGULAMENTADA  PELO 
DECRETO ESTADUAL Nº 53.921/08. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
POR TAL CONDUTA, O AUTUADO DESCUMPRIU O ART. 5º, DA LEI ESTADUAL Nº 13.226/2008 E O ART. 3º, §1º, DO 
DECRETO ESTADUAL Nº 53.921/2008, INFRINGINDO,  ASSIM, O ART. 39, “CAPUT”, DA LEI Nº 8.078/90 (CÓDIGO DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR).>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
E, AINDA,   POR TAL CONDUTA,  FICA O AUTUADO SUJEITO À SANÇÃO PREVISTA NOS ARTIGOS 56, INCISO I, E 57,   
DA LEI Nº 8.078/90,   SEM  PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA REFERIDA LEI.   A   
PENA   PODERÁ   SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 34 DA PORTARIA 
NORMATIVA PROCON Nº 26, DE 15/08/2006, COM A REDAÇÃO DADA  PELA PORTARIA NORMATIVA PROCON Nº 33, 
DE 01/12/2009. 
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15) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001216;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 12 2345-4999,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 31/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  06/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
3529-9100. 
16) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001233; LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 3064-3781,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 23/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  07/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2789-8000. 
17) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001467;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 4347-0901,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 31/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  20/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2191-9900. 
18) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001493;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 3021-4711,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 18/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  21/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2505-8800. 
19) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001503;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 3871-4137,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 03/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  21/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2505-8800. 
20) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001572;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  5042-3846,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 01/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  22/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2505-8800. 
21) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001577;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  3081-5292,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 31/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING  23/07/2009;  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2505-8800. 
22) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001591,  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  3061-9968,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 31/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  23/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2505-8800. 
 
23) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001592;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  3061-9968,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 31/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  22/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2505-8800. 
24) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001594;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  3021-4711,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 18/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING  24/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2505-8800. 
25) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001625,  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  3871-1710,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 03/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  24/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2505-8800. 
26)RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001635;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 4178-0024,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 31/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  25/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
4128-1120.  
27) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001643;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  3932-4041,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 27/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  27/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2505-8800. 
28) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001660;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  4109-1939,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 31/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  27/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
4128-1120. 
29) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001667;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  3834-6927,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 03/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  27/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2505-8800. 
30)RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001684;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  3507-0319,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 01/05/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  28/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2505-8800. 

31)RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001687;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  5042-3846,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 01/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING : 28/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2505-8800. 
32)RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001703;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  3667-7221,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 29/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  28/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2505-8800. 
33)RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001771;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  5052-7553,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 05/05/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING  30/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2505-8800. 
34)RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000002033;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  5524-3898,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 27/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING: 11/08/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
3738-7800. 
35)RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000002038;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  8108-0055,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 31/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING: 11/08/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2505-8800. 
36)RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000002083;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  5564-8389,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 01/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  13/08/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
3529-9100. 
37)RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000002114;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  2212-9918,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 19/05/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  14/08/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
3738-7800. 
38)RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000002145;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  2591-9965,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 31/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  10/08/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
3291-5660. 
39)RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000002284;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11  3129-5064,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 31/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  24/08/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
2103-0095. 
OS NÚMEROS DAS LINHAS TELEFÔNICAS QUE ORIGINARAM AS CHAMADAS FORAM APRESENTADAS PELO 
FORNECEDOR, ORA AUTUADO, ATRAVÉS DO CUMPRIMENTO DO AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 3115 D6.POR TAL 
CONDUTA, O AUTUADO DESCUMPRIU O ART. 5º DA LEI ESTADUAL 13.226/2008 E O ARTIGO 3º §1º DO DECRETO 
53.921/2008, INFRINGINDO ASSIM O ARTIGO 39 CAPUT DA LEI Nº. 8078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR).POR TAL CONDUTA, FICA O AUTUADO SUJEITO À SANÇÃO PREVISTA NOS ARTIGOS 56, INCISO I, 
E 57, DA LEI Nº. 8078/90, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS  SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA REFERIDA LEI. A 
PENA PODERÁ SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 34 DA PORTARIA 
NORMATIVA PROCON Nº. 26, DE 15/08/2006, COM A REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA NORMATIVA PROCON Nº. 33, 
DE 01/12/2009. 

AI 01962-D7 
16/03/2009 
NET S/A 
 
A FORNECEDORA ACIMA QUALIFICADA, QUE ATUA COMO OPERADORA DE TELEVISÃO POR ASSINATURA, E 
QUE DISPONIBILIZA SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR POR TELEFONE ATRAVÉS DO SAC Nº 10621, 
COMETEU AS SEGUINTES IRREGULARIDADES, NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
A) ULTRAPASSOU O TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE 60 (SESSENTA) SEGUNDOS PARA CONTATO DIRETO COM O 
ATENDENTE, NOS DIAS 14/02/09 ÀS 13H59, 14H26,  E 14H49, 15/02/09, ÀS 07H59, 10H52 E 14H59, E DIA 19/02/09 ÀS 
08H18, CONFORME REGISTRO DE FISCALIZAÇÃO EFETUADO ATRAVÉS DO Nº (11) 3824-7323 DESTA FUNDAÇÃO, 
RESPOSTAS DE CONSUMIDORES AO QUESTIONÁRIO DISPONIBILIZADO JUNTO A PÁGINA DA INTERNET 
www.procon.sp.gov.br/sac, INDICANDO OS DIAS 23/12/08 ÀS 11H50 E 21H08, 01/01/09 ÀS 20H03,  17/01/09 ÀS 24H40, 
18/01/09 ÀS 22H34, 21/01/09 ÀS 13H20, 27/01/09 ÀS 16H10, 29/01/09 ÀS 21H01, 05/02/09 ÀS 18H25, 15/02/09 ÀS 16H10 E 
16H20, 17/02/09, E DIA 18/02/09 ÀS 18H44, E    RECLAMAÇÃO FORMALIZADA NESTA FUNDAÇÃO PROCON/SP, FA Nº  
0208-301.546-8 E 0409-002.235-0,  DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 4º, DO ARTIGO 4º DO DECRETO FEDERAL Nº 6.523 
DE 31 DE JULHO DE 2008, C/C O ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 2.014, DE 13/10/08, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
INFRINGINDO DESSA FORMA O ARTIGO 39 “CAPUT” DO CDC;>>>>>>>>>> 
B) INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – SAC POR TELEFONE, CONFORME 
REGISTROS DE FISCALIZAÇÃO, EFETUADOS ATRAVÉS DO Nº (11) 3824-7323 DESTA FUNDAÇÃO, NOS DIAS 13/02/09 
ÀS 12H40, 12H43, 15H04, E 15H23, 14/02/09 ÀS 11H06, E 11H10, 15/02/09 ÀS 09H55, 09H57, 14H32, 14H36, 15H50, E 15H51, 
16/02/09 ÀS 10H10, 14H49, 14H54, 14H58, 15H01, 15H42, E 16H05, 17/02/09 ÀS 07H52, 07H55, 08H26, 08H29, 09H39, 10H31, 
14H12, 14H36, 14H39, 14H43, 14H46, 15H54,  E 16H16, 18/02/09 ÀS 08H28, 10H10, 10H45, 15H22 E 15H52, 19/02/09 ÀS 
07H49, 10H28, 10H46, 14H17, E 15H26, RESPOSTAS DE CONSUMIDORES AO QUESTIONÁRIO DISPONIBILIZADO 
JUNTO A PÁGINA DA INTERNET www.procon.sp.gov.br/sac, INDICANDO OS DIAS 23/12/08 ÀS 11H50, 17/01/09 ÀS 24H40, 
18/01/09 ÀS 22H34, 21/01/09 ÀS 13H20 E 16H00, 05/02/09 ÀS 18H25, 13/02/09, 15/02/09 ÀS 16H10 E 16H20, E NO DIA 
17/02/09, E RECLAMAÇÃO FORMALIZADA NESTA FUNDAÇÃO PROCON/SP, FA Nº  0409-101.617-5 E 0209-009.041-2, 
EM DESACORDO COM O ARTIGO 5º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.523 DE 31 DE JULHO DE 2008, INFRINGINDO 
DESSA FORMA O ARTIGO 39 “CAPUT” DO CDC;>>>>>>>>>>>>>> 
C) VEICULAÇÃO DE MENSAGEM PUBLICITÁRIA DURANTE O TEMPO DE ESPERA PARA O ATENDIMENTO, SEM O 
CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR, PRESTANDO INFORMAÇÃO ACERCA DE SUA PROGRAMAÇÃO, EM 
DESACORDO COM O ARTIGO 14.º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.523 DE 31 DE JULHO DE 2008, INFRINGINDO DESSA 
FORMA O ARTIGO 39, “CAPUT”, DO CDC;>>>>>>>>>>>>>>>> 
D) INTERRUPÇÃO DA LIGAÇÃO EFETUADA AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – SAC, POR PARTE 
DA AUTUADA, ANTES DA CONCLUSÃO DO ATENDIMENTO, CONFORME RESPOSTAS DE CONSUMIDORES AO 
QUESTIO NÁRIO DISPONIBILIZADO JUNTO A PÁGINA DA INTERNET www.procon.sp.gov.br/sac, INDICANDO OS DIAS 
23/12/08 ÀS 11H50, 01/01/09 ÀS 20H03, 17/01/09 ÀS 24H40, 21/01/09 ÀS 16H00, E DIA 15/02/09 ÀS 16H10 E 16H20, E 
RECLAMAÇÃO FORMALIZADA NESTA FUNDAÇÃO PROCON/SP, FA Nº 0409-002.235-0, EM DESACORDO COM O 
PARÁGRAFO 2º, DO ARTIGO 4º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.523 DE 31 DE JULHO DE 2008, INFRINGINDO DESSA 
FORMA O ARTIGO 39, “CAPUT”, DO CDC;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
E) RECLAMAÇÕES NÃO RESOLVIDAS NO PRAZO MÁXIMO DE CINCO DIAS ÚTEIS A CONTAR DE SEU REGISTRO, 
CONFORME  RESPOSTAS DE CONSUMIDORES AO QUESTIONÁRIO DISPONIBILIZADO JUNTO A PÁGINA DA 
INTERNET www.procon.sp.gov.br/sac, INDICANDO OS DIAS 23/12/08 ÀS 11H50, 21/01/09  ÀS 16H00, 27/01/09 ÀS 16H10, E 
10/02/09 ÀS 18H53, E RECLAMAÇÃO FORMALIZADA NESTA FUNDAÇÃO PROCON/SP, FA Nº 0409-101.617-5, EM 
DESACORDO COM O ARTIGO 17, CAPUT, IN FINE, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.523 DE 31 DE JULHO DE 2008, 
INFRINGINDO DESSA FORMA O ARTIGO 39, “CAPUT”, DO 
CDC;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

AI 06914-d7 
02/12/2010 
NET S/A 
 
A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA, “INTERNET” E 
TELEFONIA, NOS TERMOS DAS RECLAMAÇÕES E DOCUMENTOS AOS QUAIS ABAIXO SE FAZ ALUSÃO, COMETEU 
AS SEGUINTES IRREGULARIDADES: 
1) CONFORME F.A. N° 0609-162.530-6, E NOS TERMOS DE PUBLICIDADE APRESENTADA PELA CONSUMIDORA, 
EMITIDA PELA AUTUADA, DEPREENDE-SE QUE ESTA DIVULGOU PUBLICIDADE DE “PACOTES DE SERVIÇOS” DE 
“TV DIGITAL”, COM O TÍTULO “ESCOLHA A SELEÇÃO DE TV POR ASSINATURA QUE COMBINA COM VOCÊ E COM 
SEU BOLSO!”, EM FORMA IMPRESSA E CONTENDO, AINDA, A SEGUINTE MENSAGEM: “NET TV – SELEÇÃO 
COMPACTO 29/90/MÊS POR 12 MESES E DEPOIS 39,90/MÊS PRA SEMPRE! (…) NET TV – SELEÇÃO DIVERSÃO, 
ESTILO OU ATUALIDADE 39,90/ MÊS POR 12 MESES E DEPOIS 49,90/MÊS PRA SEMPRE!”. OCORRE QUE, EM UMA 
DAS LATERAIS DA PÁGINA DA PUBLICIDADE, EM LETRAS MIÚDAS E EM DESCONFORMIDADE COM O TODO, 
RESTRINGE TAL VALOR PROMOCIONAL TÃO SOMENTE ÀS CONTRATAÇÕES  FORMALIZADAS ATÉ A DATA DE 
28/02/2009. É DE SE RESSALTAR QUE A EMPRESA NÃO FAZ RESTRIÇÃO ALGUMA À MENSAGEM DE RESTRIÇÃO 
TEMPORAL DOS VALORES PROMOCIONAIS NO TEOR DE SUA PUBLICIDADE, SEJA POR MENSAGEM EXPOSTA 
NOS MESMOS TERMOS DO RESTANTE DELA, OU POR ALGUM SINAL INDICATIVO POR INTERMÉDIO DO QUAL SE 
REPORTASSE O CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO RESTRITIVA DA DURAÇÃO DA PROMOÇÃO, ATENDO-SE, TÃO 
SOMENTE, À MENCIONADA RESSALVA DE POUCA VISIBILIDADE ACOSTADA NA LATERAL DA PÁGINA. 
DESTA FEITA, POR INDUZIR EM ERRO O CONSUMIDOR NO TOCANTE À INFORMAÇÃO ESSENCIAL DA 
PUBLICIDADE QUE VEICULA, NA MEDIDA EM QUE NÃO EXPÕE DE FORMA VISÍVEL O PRAZO DE DURAÇÃO DA 
PROMOÇÃO QUE DIVULGA, RESUMINDO-SE EM LANÇAR MERA RESSALVA DE POUCA VISIBILIDADE NA 
LATERAL DE SEU ANÚNCIO, VEICULA A EMPRESA PUBLICIDADE ENGANOSA, AGINDO EM DESCONFORMIDADE 
COM OS PADRÕES MERCADOLÓGICOS DE BOA CONDUTA, INFRINGINDO, ASSIM, O ARTIGO 37, PARÁGRAFO 1º, 
DA LEI 8.078/90 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

AI 05457-D7 
24/08/2010 
NET S/A 
 
CONFORME A  RECLAMAÇÃO ABAIXO RELACIONADA, DENTRE AS 74, INDICADAS NA LISTAGEM ANEXA, A 
EMPRESA ACIMA QUALIFICADA EFETUOU LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE TELEMARKETING PARA NÚMEROS DE 
LINHAS TELEFÔNICAS DE CONSUMIDORES QUE ESTAVAM INSCRITOS, HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS,  NO 
CADASTRO PARA O BLOQUEIO DO RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE TELEMARKETING, DISPONIBILIZADO NO 
SITE MANTIDO NA INTERNET PELO PROCON/SP (www.procon.sp.gov.br), A SABER:  
1) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB A RB0000004506 -  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 4226-2621 -  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 17/10/2009 - DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING: 23/01/2010 - AS 11:37:00 -  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A 
CHAMADA:  11 2971-9999. 
O NÚMERO DE TELEFONE APONTADO NA RECLAMAÇÃO ACIMA DISCRIMINADA COMO SENDO O ORIGINÁRIO 
DA LIGAÇÃO “TELEMARKETING” É O MESMO CONSTANTE DO CADASTRO DA AUTUADA NESTA FUNDAÇÃO, O 
QUAL É REALIZADO PELO PRÓPRIO FORNECEDOR  NO MOMENTO EM QUE, LANÇANDO SEUS DADOS NO “SITE” 
DESTA FUNDAÇÃO, OBTÉM ACESSO PERMANENTE AO BANCO DE DADOS DE CONSUMIDORES QUE NÃO 
DESEJAM RECEBER LIGAÇÕES CONSUBSTANCIADAS EM “TELEMARKETING”.  
DESSE MODO, E TENDO EM VISTA A HOMOGENEIDADE DAS INFORMAÇÕES REPASSADAS POR EMPRESA E 
CONSUMIDORES, QUANTO AO NÚMERO UTILIZADO PARA LIGAÇÕES DE TELEMARKETING E AQUELE 
IDENTIFICADO COMO SENDO O ORIGINÁRIO DAS LIGAÇÕES INDESEJADAS, REPUTA-SE CLARO O 
DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DA AUTUADA,  DOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 13.226/08 QUE INSTITUIU NO 
ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, O CADASTRO PARA BLOQUEIO DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE 
TELEMARKETING, REGULAMENTADA PELO  DECRETO ESTADUAL Nº 53.921/08. 
O AUTUADO DESCUMPRIU O ART. 5º, DA LEI ESTADUAL Nº 13.226/2008 E O ART. 3º, §1º, DO DECRETO ESTADUAL 
Nº 53.921/2008, INFRINGINDO, ASSIM, O ART. 39, CAPUT, DA LEI Nº 8.078/90 (CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR). 
POR TAL CONDUTA, FICA O AUTUADO SUJEITO À SANÇÃO PREVISTA NOS ARTIGOS 56, INCISO I, E 57, DA LEI Nº. 
8078/90, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA REFERIDA LEI. 
A PENA PODERÁ SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 34 DA PORTARIA 
NORMATIVA PROCON Nº. 26, DE 15/08/2006, COM A REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA NORMATIVA PROCON Nº. 33, 
DE 01/12/2009. 

AI 03551 D7 
19/01/2010 
NET S/A 
 
ONFORME RECLAMAÇÕES A SEGUIR RELACIONADAS, A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA EFETUOU LIGAÇÕES 
TELEFÔNICAS DE TELEMARKETING PARA NÚMEROS DE LINHAS TELEFÔNICAS DE CONSUMIDORES QUE 
ESTAVAM INSCRITOS, HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS,  NO  CADASTRO PARA O BLOQUEIO DO RECEBIMENTO DE
LIGAÇÕES DE TELEMARKETING, DISPONIBILIZADO NO SÍTIO MANTIDO NA INTERNET PELO PROCON/SP 
(www.procon.sp.gov.br), A SABER: 
1) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000000192;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 3271-0169;  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 31/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING: 14/05/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA:  11 
3027-5550. 
2) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000000216;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 3064-4608,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 27/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  15/05/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
3529-9100. 
3) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000000222;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 2274-3689,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 03/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  16/05/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
3027-5550. 
4) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O R0000000226;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 2973-5148,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 31/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  16/05/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
3027-5550. 
5) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000000253;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 5083-5015,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO 02/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  18/05/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
3122-1500. 
6) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB000000288;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 4178-0629,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 31/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING: 19/05/2009, Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
4128-1120. 

7) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000000398;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 5581-5530,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO 04/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  25/05/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
3529-9100. 
8) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000000658;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 5575-4525,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 03/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING  04/06/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11
3529-9100. 
9)RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000000765,  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 3826-7517  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO 28/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING : 11/06/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
3529-9100. 
10) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000000818;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 3064-2368,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 02/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  15/06/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
3529-9100. 
11) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000000901;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 3287-44356  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO 31/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  19/06/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
3122-1500. 
12) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000000975;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 3081-5292,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 31/03/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  23/06/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
3511-1701. 
13) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001078;  LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 2914-6456,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 02/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  27/06/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA: 11 
3529-9100. 
14) RECLAMAÇÃO REGISTRADA NO PROCON/SP SOB O RB0000001208; LINHA DE TELEFONE INSCRITA NO 
CADASTRO Nº 11 2796-2674,  DATA DA INSCRIÇÃO  NO CADASTRO: 14/04/2009, DATA DA OCORRÊNCIA DA 
LIGAÇÃO DE TELEMARKETING:  06/07/2009,  Nº DE TELEFONE DO FORNECEDOR QUE ORIGINOU A CHAMADA 11 
3529-9100. 
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AI 01023-D6 
12/06/2007 
NET – Franca 
 
CONFORME A ANÁLISE TÉCNICA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO, 
ATUALMENTE PRATICADO NO MERCADO DE CONSUMO PELA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, CONSTATOU-SE 
A EXISTÊNCIA DAS SEGUINTES IRREGULARIDADES:>>>>>>>>>> 
A---) PREVISÃO DE QUE EM CASO DE INTERRUPÇÃO DA TRANSMISSÃO DO SINAL, A AUTUADA EXIME-SE DA 
RESPONSABILIDADE DO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE AO ABATIMENTO PROPORCIONAL AO TEMPO EM 
QUE O CONSUMIDOR FICOU SEM O SERVIÇO, CONFORME CLÁUSULA N.º 7, DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
PRATICADO.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
A.1---) TAL PREVISÃO CONTRATUAL CONFIGURA-SE ABUSIVA, O QUE CONSTITUI INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO 
ARTIGO 51, INCISO IV DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).>>>> 
B---) EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PELO PONTO ADICIONAL (OU PONTO EXTRA), CONFORME CLÁUSULA 12 DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL PRATICADO.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
B.1---) TAL EXIGÊNCIA CONFIGURA-SE ABUSIVA, UMA VEZ QUE É DIREITO DO  CONSUMIDOR DISPOR OS SINAIS 
DE TV A CABO CONTRATADO NO ÂMBITO DO ENDEREÇO POR ELE INDICADO, DA MANEIRA QUE LHE 
APROUVER, ALÉM DE NÃO SER COMPELIDO A PAGAR ÀS OPERADORAS NO EXERCÍCIO DA CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO, TARIFAS OU QUAISQUER ENCARGOS SEM ANTERIOR E EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, O QUE 
CONSTITUI INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO IV DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR).>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
C---) PREVISÃO DE MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO PREÇO DO SERVIÇO CONTRATADO EM RAZÃO DO AUMENTO 
DA CARGA TRIBUTÁRIA, CONFORME CLÁUSULA N.º 14, DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
PRATICADO.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
C.1---) TAL PREVISÃO ESTABELECE OBRIGAÇÃO CONSIDERADA ABUSIVA, POIS PERMITE À AUTUADA 
PROMOVER A VARIAÇÃO DO PREÇO DE MANEIRA UNILATERAL, COLOCANDO O CONSUMIDOR EM 
DESVANTAGEM EXAGERADA, POIS VISA REPASSAR-LHE O ÔNUS POR EVENTUAIS EXAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
(IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA), INFRINGINDO O DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO X DA LEI 
N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR).>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
POR TAL CONDUTA, FICA O AUTUADO SUJEITO À MULTA NO VALOR DE R$50.986,67 (CINQUENTA MIL, 
NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), NOS TERMOS DO ART. 56, INCISO I, E 
ART. 57, DA LEI Nº. 8.078/90, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 56 DA REFERIDA LEI. A 
PENA PODERÁ SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME PREVISTO NO ART. 19 DA PORTARIA NORMATIVA 
PROCON Nº. 26, DE 15/08/2006. 
RECEITA MENSAL BRUTA ESTIMADA EM R$10.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS). 

AI 0345-D6 
09/01/2007 
VIVAX 
 
CONFORME ANÁLISE TÉCNICA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO, 
ATUALMENTE PRATICADO NO MERCADO DE CONSUMO PELA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, CONSTATOU-SE 
A EXISTÊNCIA DAS SEGUINTES IRREGULARIDADES:  
A---) EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PELO PONTO ADICIONAL (OU PONTO EXTRA), CONFORME CLÁUSULAS 5 E 48 
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PRATICADO; 
A.1---) TAL EXIGÊNCIA CONFIGURA-SE ABUSIVA, UMA VEZ QUE É DIREITO DO  CONSUMIDOR DISPOR OS SINAIS 
DE TV A CABO CONTRATADO NO ÂMBITO DO ENDEREÇO POR ELE INDICADO DA MANEIRA QUE LHE 
APROUVER, ALÉM DE NÃO SER COMPELIDO A PAGAR ÀS OPERADORAS NO EXERCÍCIO DA CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO, TARIFAS OU QUAISQUER ENCARGOS SEM ANTERIOR E EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, O QUE 
CONSTITUI INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO IV DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR).  
B---) PREVISÃO DE RETIRADA DEFINITIVA OU SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL DE CANAIS, SEM OFERECER AO 
CONSUMIDOR A OPÇÃO CORRESPONDENTE AO ABATIMENTO PROPORCIONAL DO VALOR DA MENSALIDADE OU 
O DIREITO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA N.º 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
PRATICADO. 
B.1---) TAL PREVISÃO CONTRATUAL CONFIGURA-SE ABUSIVA, POIS IMPÕE AO CONSUMIDOR MODIFICAÇÃO 
UNILATERAL DO CONTEÚDO CONTRATUAL APÓS SUA CELEBRAÇÃO E SEM OFERECER-LHE AS OPÇÕES LEGAIS 
A QUE TEM DIREITO, O QUE CONSTITUI INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO XIII DA LEI N.º 8.078/90 
(CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). 
C---) TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR DO ÔNUS POR DANOS CAUSADOS NOS EQUIPAMENTOS (REDE DE 
CABOS, TERMINAIS, ETC), INDEPENDENTE DE SUA CULPA, CONFORME CLÁUSULAS N.º 36, DO INSTRUMENTO 
CONTRATUAL PRATICADO. 
TAL PREVISÃO CONTRATUAL ESTABELECE OBRIGAÇÃO CONSIDERADA ABUSIVA, COLOCANDO O 
CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA, POIS VISA REPASSAR-LHE O ÔNUS POR DANOS E AVARIAS EM 
EQUIPAMENTOS AINDA QUE SEM SUA CULPA, TRANSFERINDO-LHE O RISCO PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 
EMPRESARIAL, QUE É PRÓPRIO DO NEGÓCIO ASSUMIDO PELO EMPREENDEDOR, O QUE INFRINGE AO DISPOSTO 
NO ARTIGO 51, INCISO IV DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

D---) PREVISÃO DE QUE, EM CASO DE INTERRUPÇÃO DA TRANSMISSÃO DO SINAL, A AUTUADA EXIME-SE DA 
RESPONSABILIDADE DE RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE AO ABATIMENTO PROPORCIONAL AO TEMPO EM 
QUE O CONSUMIDOR FICOU SEM O SERVIÇO, CONFORME CLÁUSULAS N.º 38 E 39, DO INSTRUMENTO 
CONTRATUAL PRATICADO. 
D.1---) TAL PREVISÃO CONTRATUAL CONFIGURA-SE ABUSIVA, O QUE CONSTITUI INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO 
ARTIGO 51, INCISO IV DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).>>> 
E---) PREVISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DE MORA DECORRENTE DE ATRASO NO PAGAMENTO, EM 
PERCENTUAL DE 3% (TRÊS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA N.º 56 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
PRATICADO, SUPERANDO O LIMITE DE 2% (DOIS POR CENTO), O QUE INFRINGE O DISPOSTO NO ARTIGO 52, §1º 
DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). >>>>>>>> 
F---) PREVISÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, APÓS INFORMATIVO, REPUTANDO A CONCORDÂNCIA 
(ACEITAÇÃO) DO CONSUMIDOR NO MOMENTO EM QUE EFETUAR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE, 
CONFORME CLÁUSULA N.º 62 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 
F.1---) TAL CONDUTA COLOCA O CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA, UMA VEZ QUE 
SE O MESMO NÃO CONCORDAR COM AS ALTERAÇÕES IMPOSTAS, PODERÁ SER CONSTITUÍDO EM MORA, (CASO 
NÃO EFETUE O PAGAMENTO DA MENSALIDADE). TAMBÉM, CASO NÃO CONCORDE COM AS ALTERAÇÕES, A 
AUTUADA NÃO PREVÊ A OPÇÃO LEGAL DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO OU DIREITO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL SEM ÔNUS (MULTA) AO CONSUMIDOR, CONFORME CLÁUSULA 45 DO CONTRATO. OCORRE QUE É 
DEVER DA AUTUADA COMUNICAR O CONSUMIDOR SOBRE SUA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, 
OFERECENDO-LHE AS OPÇÕES LEGAIS E AGUARDAR SUA EXPRESSA E INEQUÍVOCA CONCORDÂNCIA. 
F.2---) TAL PREVISÃO CONTRATUAL CONFIGURA-SE ABUSIVA, O QUE CONSTITUI INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO 
ARTIGO 51, INCISO IV DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). 
FICA A EMPRESA SUJEITA À MULTA DE R$99.120,00 (NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE REAIS), NOS 
TERMOS DO ARTIGO 56, INCISO I E ARTIGO 57, DA LEI 8.078/90, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS 
NO ARTIGO 56 DA REFERIDA LEI. 
RECEITA MENSAL MÉDIA ESTIMADA EM R$22.033.333,00 (VINTE E DOIS MILHÕES, TRINTA E TRÊS MIL, 
TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS).  

AI 05980-D7 
03/09/2010 
A.TELECOM 
 
A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COMETEU A SEGUINTE 
IRREGULARIDADE: 
I) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO PAGA VIA SATÉLITE, A AUTUADA 
CONFORME F.As. Nº 0810.065.978-1, 0209.117.605-7, 0209.208.219-5, 0809.109.762-8, 0809.143.807-7, 0809.227.439-9, 
0809.232.400-6, 0809.246.529-5, 0809.291.790-4, 0810.051.189-0, 0810.101.696-4, 0609.294.763-8 e 0810.081.500-7, DEIXOU 
DE ASSEGURAR COM PADRÕES DE QUALIDADE E REGULARIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEVISÃO 
POR ASSINATURA, AO DISTRIBUIR OS SINAIS EM CONDIÇÕES TÉCNICAS INADEQUADAS,  DESCUMPRINDO A 
RESOLUÇÃO Nº 488 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2007 ARTIGOS 3º INCISO I, ARTIGO 5º INCISO I.      
NA MEDIDA EM QUE COLOCOU NO MERCADO SERVIÇO INADEQUADO AOS FINS QUE, RAZOAVELMENTE DELE
SE ESPERA, DESATENDENDO ÁS NORMAS REGULAMENTARES DE PRESTABILIDADE,  INFRINGIU  O ARTIGO 20, § 
2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90. 
II) AO DESCUMPRIR AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 6399 DE 21/06/2010, CONFORME AVISO DE RECEBIMENTO 
Nº423741845, INFRINGIU ARTIGO 55 § 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LEI Nº 8078/90. 
POR TAIS CONDUTAS, FICA A AUTUADA SUJEITO À SANÇÃO PREVISTA NOS ARTIGO 56, INCISO I, E ARTIGO 57, 
DA LEI Nº. 8078/90, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 56 DA REFERIDA LEI. A PENA 
PODERÁ SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME PREVISTO NO ART. 34 DA PORTARIA NORMATIVA 
PROCON Nº 26, DE 15/08/2006, COM A REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA NORMATIVA PROCON Nº 33, DE 01/12/2009. 

F) NÃO POSSIBILITAR O CANCELAMENTO POR TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A CONTRATAÇÃO DO 
SERVIÇO,  CONFORME RESPOSTAS DE CONSUMIDORES AO QUESTIONÁRIO DISPONIBILIZADO JUNTO A PÁGINA 
DA INTERNET www.procon.sp.gov.br/sac, INDICANDO OS DIAS 23/12/08 ÀS 11H50, E 18/02/09 ÀS 18H44, EM 
DESACORDO COM O ARTIGO 18, § 1º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.523 DE 31 DE JULHO DE 2008, INFRINGINDO 
DESSA FORMA O ARTIGO 39, “CAPUT”, DO CDC; E 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
G) NÃO CONCEDER OS EFEITOS  DO CANCELAMENTO IMEDIATAMENTE À SUA RESPECTIVA SOLICITAÇÃO PELO 
CONSUMIDOR, CONFORME RESPOSTAS DE CONSUMIDORES AO QUESTIONÁRIO DISPONIBILIZADO JUNTO A 
PÁGINA DA INTERNET www.procon.sp.gov.br/sac, INDICANDO OS DIAS 21/01/09, ÀS 16H00, 17/02/09 , E DIA 18/02/09, ÀS 
18H44, EM DESACORDO COM O ARTIGO 18, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.523 DE 31 DE JULHO DE 2008, 
INFRINGINDO DESSA FORMA O ARTIGO 39, “CAPUT”, DO CDC. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
POR TAIS CONDUTAS FICA O AUTUADO SUJEITO À MULTA DE R$ 3.192.300,00  (TRÊS MILHÕES, CENTO E 
NOVENTA E DOIS MIL, E TREZENTOS REAIS) NOS TERMOS DO ARTIGO 56, INCISO I E ARTIGO 57, DA LEI 8.078/90, 
SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA REFERIDA 
LEI.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   
A PENA PODERÁ SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME  PREVISTO NO ARTIGO 19, DA PORTARIA 
NORMATIVA PROCON Nº 26, DE 15/08/2006.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
RECEITA MÉDIA MENSAL BRUTA ESTIMADA EM R$ 3.760.000.000,00 (TRÊS BILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA 
MILHÕES DE REAIS) 
 

AI 01458-D7 
27/01/2009 
NET S/A 
 
A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, OPERADORA  DE  TELEVISÃO  POR  ASSINATURA, COMETEU AS SEGUINTES  
IRREGULARIDADES: 
I.  ENVIOU  MALA  DIRETA  AOS  CONSUMIDORES  UTILIZANDO-SE   NOTA  DE  RODAPÉ,  CUJOS  CARACTERES  
ALÉM  DE  SEREM EXTREMAMENTE REDUZIDOS, ERAM SOBREPOSTOS A FUNDO NA COR PRETA , CARACTERES 
NA COR BRANCA,  O QUE DIFICULTAVA 
A LEITURA, EXIGINDO-SE UM DEMASIADO ESFORÇO NA  PERCEPÇÃO DAS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ALI 
CONTIDAS. NA MEDIDA EM QUE DEIXOU DE CONFERIR A  DEVIDA  OSTENSIVIDADE DAS  INFORMAÇÕES 
ESSENCIAIS À OFERTA, A RECLAMADA INFRINGIU O  ARTIGO  37,  §  1º  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  
CONSUMIDOR,  DADA  A POTENCIALIDADE DANOSA DE TAIS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS.  
II. A EMPRESA AUTUADA NÃO POSSIBILITA O CANCELAMENTO DO CONTRATO PELOS MESMOS MEIOS QUE OS 
CONSUMIDORES PODEM CONTRATAR  OS SEUS SERVIÇOS, ESPECIFICAMENTE, ATRAVÉS DO SÍTIO ELETRÔNICO 
MANTIDO  PELA AUTUADA,  QUAL SEJA, HTTP://NETTV.GLOBO.COM, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 19 DO 
ANEXO  À   RESOLUÇÃO  ANATEL  N.  488 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2007 - REGULAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA 
DOS DIREITOS DOS ASSINANTES DOS SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA, INFRINGINDO, 
CONSEQÜENTEMENTE, O ARTIGO 39, "CAPUT" DA LEI N. 8.078/90 - CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR.  
III.  O  CONSUMIDOR,  ASSINANTE  DO  SERVIÇO  DE  TV  POR  ASSINATURA, CONFORME CLÁUSULA 8ª E 23ª DO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, OPTANDO PELO PLANO BÁSICO DO SERVIÇO 
PRESTADO PELA AUTUADA, SEM ADERIR AO SERVIÇO DENOMINADO "NET LAR CONFORTO",  É  COBRADO  
PELO  VALOR  CORRESPONDENTE  À EMISSÃO DO BOLETO  BANCÁRIO  PARA  PAGAMENTO DA MENSALIDADE 
PELO  SERVIÇO  PRESTADO.  DA  MESMA  FORMA,  O  ASSINANTE  DO SERVIÇO  DE  BANDA  LARGA,  CONFORME   
CLÁUSULA    22ª   DO   CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE  COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) 
DENOMINADO NOVO VÍRTUA, CASO OPTE POR EFETUAR  OS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, 
ARCARÁ COM OS CUSTOS DE EMISSÃO DE TAL DOCUMENTO DE COBRANÇA. 
OU  SEJA,  EM  AMBOS  OS  SERVIÇOS,  OS  CONSUMIDORES  QUE  NÃO MANTIVEREM CONTA BANCÁRIA, OU 
POSSUINDO, NÃO AUTORIZAREM O DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE TERÃO DE ARCAR COM O 
PAGAMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE À EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO 
REAIS),  CASO  CONTRÁRIO,  NÃO  TERÃO  ACESSO  AO  SERVIÇO PRESTADO,  SOB  A  JUSTIFICATIVA  DA  
AUTUADA  DE  QUE  COLOCA  À  DISPOSIÇÃO  O SISTEMA DE PAGAMENTO PELO DÉBITO AUTOMÁTICO EM 
CONTA-CORRENTE BANCÁRIA.  
TAIS   PREVISÕES  CONTRATUAIS  ESTABELECEM   OBRIGAÇÃO   CONSIDERADA   ABUSIVA,  COLOCANDO  O  
CONSUMIDOR   EM DESVANTAGEM  EXAGERADA,  INFRINGINDO  O  ARTIGO  51,  IV  DA  LEI  Nº  8.078/90  - 
CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, POIS A EMISSÃO DE CARNÊ OU BOLETO PARA PAGAMENTO 
É OBRIGAÇÃO DO CREDOR INERENTE À SUA ATIVIDADE, NÃO DEVENDO ENSEJAR ÔNUS ALGUM AO 
CONSUMIDOR PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR SUA OBRIGAÇÃO.  
POR TAIS CONDUTAS,  FICA  O  AUTUADO  SUJEITO  À  MULTA NO  VALOR DE R$ 977.386,67 (NOVECENTOS E 
SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) NOS TERMOS DO 
ARTIGO 56, INCISO I, E ARTIGO 57, DA LEI Nº. 8.078/90,  SEM PREJUÍZO DAS  DEMAIS  SANÇÕES  PREVISTAS  NO  
ARTIGO  56  DA  REFERIDA  LEI . A  PENA  PODERÁ  SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME PREVISTO NO 
ARTIGO 19 DA PORTARIA NORMATIVA PROCON Nº  26, DE 15/08/2006.  
RECEITA MÉDIA MENSAL BRUTA ESTIMADA EM R$ 241.600.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MILHÕES E 
SEISCENTOS MIL REAIS). 

AI 01378-D7 
18/12/2008 
NET S/A 
 
A FORNECEDORA ACIMA QUALIFICADA, QUE ATUA COMO OPERADORA DE TELEVISÃO POR ASSINATURA, E 
QUE DISPONIBILIZA SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR POR TELEFONE ATRAVÉS DOS SAC´S NºS 
10621, 10321 E 4004-7777, COMETEU AS SEGUINTES IRREGULARIDADES:>>>> 
A) ULTRAPASSOU O TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE 60 (SESSENTA) SEGUNDOS PARA CONTATO DIRETO COM O 
ATENDENTE, NOS DIAS 02/12/08 ÀS 15H58 E 07/12/08 ÀS 09H41, CONFORME REGISTROS DE FISCALIZAÇÃO 
EFETUADOS ATRAVÉS DO Nº (11) 3824-7323 DESTA FUNDAÇÃO E RESPOSTAS DE CONSUMIDORES AO 
QUESTIONÁRIO DISPONIBILIZADO JUNTO A PÁGINA DA INTERNET www.procon.sp.gov.br/sac, INDICANDO OS DIAS 
01/12/08 ÀS 12H01,  17H10, 17H17 E 20H30, 02/12/08 ÀS 09H25, 12H02, 17H57, 18H50 E 24H22, 03/12/08 ÀS 09H40, 10H15, 
10H25, 10H30, 12H03, 14H15, 17H40 E 20H50, 05/12/08 ÀS 08H30, 06/12/08 ÀS 12H06, 07/12/08 ÀS 15H00, 08/12/08 ÀS 
13H40 E DIA 09/12/08 ÀS 08H20, DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 4º, DO ARTIGO 4º DO DECRETO FEDERAL Nº 6.523 
DE 31 DE JULHO DE 2008, C/C O ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 2.014, DE 13/10/08, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
INFRINGINDO DESSA FORMA O ARTIGO 39 “CAPUT” DO 
CDC;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
B) NÃO ASSEGURA INFORMAÇÃO NA PÁGINA DA INTERNET DA EMPRESA 
“http://nettv.globo.com/NETServ/br/aten/telefone.jsp”, SOBRE O NÚMERO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 
CONSUMIDOR – SAC TELEFÔNICO, PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA OU DE FALA, CONFORME 
LEVANTAMENTO EFETUADO POR ESTA FUNDAÇÃO E RESPOSTAS DE CONSUMIDORES AO QUESTIONÁRIO 
DISPONIBILIZADO JUNTO A PÁGINA DA INTERNET www.procon.sp.gov.br/sac, EM DESACORDO COM O ARTIGO 31 
DO CDC;>>>>>>>>>>>>>>>> 
C) INTERRUPÇÃO DA LIGAÇÃO EFETUADA AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – SAC, POR PARTE 
DA AUTUADA, ANTES DA CONCLUSÃO DO ATENDIMENTO, CONFORME REGISTROS DE FISCALIZAÇÃO, 
EFETUADOS ATRAVÉS DO Nº (11) 3824-7323 DESTA FUNDAÇÃO, NOS DIAS 01/12/08 ÀS 17H30, 17H40 E 06/12/08 ÀS 
09H32  E RESPOSTAS DE CONSUMIDORES AO QUESTIONÁRIO DISPONIBILIZADO JUNTO A PÁGINA DA INTERNET 
www.procon.sp.gov.br/sac, INDICANDO OS DIAS 03/12/08 ÀS 12H03, 04/12/08 ÀS 19:00 HS, 05/12/08 ÀS 08H30 E 19H20, 
06/12/08 ÀS 12H06, 09/12/08 ÀS 08H20, EM DESACORDO COM O PARÁGRAFO 2º, DO ARTIGO 4º, DO DECRETO 
FEDERAL Nº 6.523 DE 31 DE JULHO DE 2008, INFRINGINDO DESSA FORMA O ARTIGO 39 “CAPUT” DO 
CDC;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
D) INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – SAC POR TELEFONE, CONFORME 
REGISTROS DE FISCALIZAÇÃO, EFETUADOS ATRAVÉS DO Nº (11) 3824-7323 DESTA FUNDAÇÃO, NOS DIAS 04/12/08 
ÀS 14H44, 14H46 E 14H48 E RESPOSTAS DE CONSUMIDORES AO QUESTIONÁRIO DISPONIBILIZADO JUNTO A 
PÁGINA DA INTERNET www.procon.sp.gov.br/sac, INDICANDO OS DIAS 01/12/08 ÀS 16H00 E 17H10, 17H17, 02/12/08 ÀS 
11H45, 12H02, 17H57 E 18H50, 03/12/08 ÀS 09H40, 10H25, 10H30 E 12H03, 04/12/08 ÀS 12H04, 06/12/08 ÀS 12H06, EM 
DESACORDO COM O ARTIGO 5º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.523 DE 31 DE JULHO DE 2008, INFRINGINDO DESSA 
FORMA O ARTIGO 39 “CAPUT” DO CDC;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
E) VEICULAÇÃO DE MENSAGEM PUBLICITÁRIA DURANTE O TEMPO DE ESPERA PARA O ATENDIMENTO, SEM O 
CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR, PRESTANDO INFORMAÇÃO ACERCA DE SUA PROGRAMAÇÃO, EM 
DESACORDO COM O ARTIGO 14.º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.523 DE 31 DE JULHO DE 2008, INFRINGINDO DESSA 
FORMA O ARTIGO 39 “CAPUT” DO CDC.>>>>>>>>>>>>>>>>> 
POR TAL CONDUTA FICA O AUTUADO SUJEITO À MULTA DE R$ 977.386,67  (NOVECENTOS E SETENTA E SETE 
MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) NOS TERMOS DO ARTIGO 56, INCISO I 
E ARTIGO 57, DA LEI 8.078/90, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56 DA REFERIDA LEI. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
A PENA PODERÁ SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME  PREVISTO NO ARTIGO 19, DA PORTARIA 
NORMATIVA PROCON Nº 26, DE 15/08/2006.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
RECEITA MÉDIA MENSAL BRUTA ESTIMADA EM R$ 241.600.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MILHÕES, E 
SEISCENTOS MIL REAIS). 

AI 01023-D6 
12/06/2007 
NET S/A 
 
CONFORME CLÁUSULA Nº 19 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUALMENTE 
PRATICADO NO MERCADO DE CONSUMO PELA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, CONSTATOU-SE A EXISTÊNCIA 
DA SEGUINTE IRREGULARIDADE: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
A---) O CONSUMIDOR, OPTANDO PELO PLANO BÁSICO DO SERVIÇO PRESTADO PELA AUTUADA, É COBRADO NO 
VALOR CORRESPONDENTE À EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELO 
SERVIÇO PRESTADO, SOB O ARGUMENTO DE QUE TEM À SUA DISPOSIÇÃO O SISTEMA DE PAGAMENTO PELO 
DÉBITO AUTOMÁTICO (SEM CUSTO).>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
A.1---) ENTRETANTO, O CONSUMIDOR QUE NÃO MANTIVER CONTA BANCÁRIA, OU POSSUINDO, MAS NÃO 
DESEJAR TER O DÉBITO LANÇADO EM CONTA-CORRENTE NA FORMA AUTOMÁTICA, TERÁ DE ARCAR COM O 
PAGAMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE À EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CASO CONTRÁRIO, NÃO TERÁ 
ACESSO AO SERVIÇO PRESTADO.>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
A.2---) O CONSUMIDOR TEM LIMITADO O DIREITO À QUITAÇÃO (CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE TARIFA), 
SENDO COMPELIDO A ADERIR AO “PLANO CONFORTO” (PLANO MAIS CARO QUE INCLUI A EMISSÃO GRATUITA 
DE BOLETO) OU A  AUTORIZAR O DÉBITO EM CONTA CORRENTE, MÉTODO DE PAGAMENTO QUE DIFICULTA A 
DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, COMO NA HIPÓTESE EM QUE SEJA COBRADO 
INDEVIDAMENTE.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
TAL PREVISÃO CONTRATUAL ESTABELECE OBRIGAÇÃO CONSIDERADA ABUSIVA, COLOCANDO O 
CONSUMIDOR SEM JUSTA CAUSA, EM DESVANTAGEM EXAGERADA, INFRINGINDO O DISPOSTO NO ARTIGO 51, 
INCISO IV DA LEI Nº 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).>>>>>>>>>>>>>>> 
POR TAL CONDUTA, FICA O AUTUADO SUJEITO À MULTA NO VALOR DE R$288.740,00 (DUZENTOS E OITENTA E 
OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS), NOS TERMOS DO ART. 56, INCISO I, E ART. 57, DA LEI Nº. 8.078/90, 
SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 56 DA REFERIDA LEI. A PENA PODERÁ SER 
ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME PREVISTO NO ART. 19 DA PORTARIA NORMATIVA PROCON Nº. 26, DE 
15/08/2006.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
RECEITA MENSAL BRUTA ESTIMADA EM R$93.500.000,00 (NOVENTA E TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS) 
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O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – É regimental o pedido de V. Exa., com a 
aquiescência dos demais pares dispensamos a leitura e damos por aprovada a ata da reunião 
anterior. 
Senhores Deputados, nós temos hoje uma pauta constituída pela oitiva, da oitiva de três 
empresas. A Sky, na pessoa do Sr. Ricardo Lagreca Siqueira que é Diretor Jurídico, André Muller 
Borges, Diretor Jurídico da NET São Paulo Ltda., e o Sr. Alexandre Annemberg Neto que é 
Presidente da ABTA, Associação Brasileira de Televisão Por Assinatura, 
Eu consulto aos senhores, como fui instado para ouvir primeiro a ABTA, se há alguma dificuldade 
nesse sentido, ouvirmos primeiro a ABTA. Ok. 
Então convido o Dr. Alexandre Annemberg Neto para estar aqui ao nosso lado para a oitiva da 
ABTA. Queremos distribuir este material que nos fora entregue pela própria Associação. Nós 
gostaríamos de solicitar a ajuda aqui dos pares, ou melhor, da Secretaria, distribuir para os 
Deputados. 
O Deputado Isac Reis na última reunião, aliás, na penúltima fez uma proposta para nós 
encaminharmos o material de regramento jurídico da matéria, inclusive já distribuímos, ok 
Deputado? Na última reunião nós fizemos isso, mas V. Exa. não estava, era o Deputado Donisete, 
eu faço questão de passar às mãos de V. Exa. este material. 
Inicialmente, antes de colhermos o depoimento do Dr. Annemberg, nós queremos agradecer a 
presença e dizer que tem uma praxe aqui regulamentar, regimental e V. Sa. não se constranja 
pelo juramento que será feito que é de praxe para a condução dos trabalhos. Inicialmente 
gostaríamos que V. Sa. falasse do termo da sua qualificação, nome completo. 

O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO - Alexandre Annemberg Neto 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Sua  idade? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO - Engenheiro, 72 anos. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Estado Civil? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Casado. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Endereço? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Rua Caconde, 365, aqui pertinho, Jardim Paulista. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – São Paulo, Capital? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – São Paulo, Capital. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – A profissão, Engenheiro, o senhor já falou. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO - Engenheiro Eletrônico. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Local de trabalho? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – ABTA, Associação Brasileira de Televisão Por 
Assinatura. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Cargo que exerce na ABTA? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Por gentileza, leia este juramento. 

O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Juro como dever de consciência dizer toda a 
verdade nada omitindo do que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com 
as investigações a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Nosso agradecimento. A praxe nos remete 
a colhermos dos ilustres Deputados aqui um procedimento inicial para a oitiva do Sr. Annemberg 
representando a ABTA. Ou seja, ele terá em torno de 10 a 15 minutos para fazer a sua exposição, 
depois abriremos a palavra para o Relator que na hipótese, o Deputado Edmir Chedid estar 
chegando, essa é a informação que temos, depois abriremos a oportunidade para os ilustres 
parlamentares. 
Evidentemente sem prejuízo desta Presidência fazer o questionamento que também julgar 
conveniente. Os Procuradores da Casa estão presentes aqui, Dr. Cláudio, Dr. Hector, Dr. 
Benetton, designado pela Presidência efetiva para auxiliar no que for necessário os nossos 
trabalhos. Então, Dr. Annemberg com a palavra, consulto os senhores Deputados se tem alguma 
colocação neste sentido? Dr. Annemberg com a palavra. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Prezado Deputado Bittencourt, em primeiro lugar é 
um prazer muito grande poder me dirigir a esta platéia nesse recinto que representa os 
parlamentares do meu Estado.  
É uma oportunidade realmente grande de expormos aos senhores alguns dados fundamentais 
sobre o seguimento de televisão por assinatura. Muito conhecido, mas muito pouco aprofundado 
pela maioria das pessoas. Então é uma oportunidade para nós destacarmos alguns dados 
importantes e submetê-los à apreciação dos senhores no sentido de poder ajudar a esclarecer 
eventuais dúvidas que sejam levantadas nesta CPI. 
Para facilitar a exposição, nós temos aqui uma projeção que eu imagino já esteja aqui, ou ainda 
não. Podemos projetar? Temos a projeção aqui? 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Já está instalado. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO - Se não tivermos, de qualquer maneira temos todo o 
texto, ah, está aí. 
Ok. Eu daqui não enxergo nada, talvez Oscar, você pudesse ajudar com 
 

O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Dr. Oscar faz parte também da ABTA, 
auxiliando aí. Os senhores Deputados têm em mãos o material que está sendo aqui exposto no 
Data Show, não é? De tal modo que, na medida em que o Dr. Annemberg for se pronunciando, o 
Dr. Oscar estará lá fazendo esta mudança. Pois não, Doutor. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO - Ok. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Nós queremos também registrar a ilustre 
presença do Vice Presidente desta CPI, Deputado Alex Manente e passamos às mãos do ilustre 
Deputado do PPS, Líder do PPS aqui nesta Casa, o material que nos foi entregue pela ABTA. Dr. 
Annemberg. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – A ABTA é uma entidade que existe a mais de 20 
anos, ela nasceu com o nascimento da TV por assinatura no Brasil, ABTA, Associação Brasileira 
de Televisão Por Assinatura. Ela reúne todos os protagonistas que têm algum papel importante no 
seguimento de televisão por assinatura. 
Aí do lado esquerdo os senhores vêem o logotipo de alguns dos associados programadores, ou 
seja, aqueles produtores de conteúdo. O que são estes programadores? São entidades como a 
Fox a Turner, a Globo Sat, enfim, todas aquelas empresas e entidades que produzem conteúdo 
de televisão por assinatura. 
No modulo central desse slide vocês vêem os operadores, muitos deles totalmente conhecidos 
dos senhores como a NET, a Sky que estão representados aqui, mas há um número muito grande 
de outros operadores que estão presentes no Brasil inteiro. 
A ABTA reúne também alguns fornecedores de equipamentos com os quais o seguimento 
interage intensamente. Então a ABTA é constituída por todos estes associados. 
A TV por Assinatura é constituída, ou tem operadores em várias tecnologias, não é só a TV a 
Cabo como normalmente é conhecida. A TV a Cabo é o ramo mais evidente, mais conhecido de 
televisão por assinatura e ela tem uma plataforma que é uma rede de cabos coaxiais e fibras 
óticas que vão de poste em poste ou subterraneamente até a casa dos assinantes, dos usuários 
de televisão por assinatura. 
Depois vamos, se for necessário, entramos em alguns detalhes sobre a topologia dessa rede, 
como ela é projetada, como é constituída, mas imagino que seja do conhecimento. 

AI 01660-D7 
1303/2009 
A.TELECOM 
 
A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, QUE  ATUA NO  SERVIÇO  DE  TRANSMISSÃO  E  DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS  DE  
TELEVISÃO  PAGA  VIA  SATÉLITE,  COMERCIALMENTE DENOMINADA TELEFÔNICA TV DIGITAL, DISPONIBILIZA  
SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  (S.A.C.), ATRAVÉS DO NÚMERO  DE   TELEFONE   0800  77  15  855,  
CONFORME   FISCALIZAÇÃO   REALIZADA   POR   ESTA FUNDAÇÃO ENTRE OS DIAS 13 A 19 DE FEVEREIRO DE 
2009, NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COMETEU AS SEGUINTES IRREGULARIDADES: 
1- NÃO ASSEGUROU QUALQUER INFORMAÇÃO SOBRE O  SERVIÇO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM   
DEFICIÊNCIA   AUDITIVA  OU   DE   FALA   EM   SEU   RESPECTIVO   ENDEREÇO   ELETRÔNICO 
(http://www.tlfdigital.terra.com.br). TAL CONDUTA INFRINGE O ARTIGO 31, DA LEI Nº 8.078/90, UMA VEZ QUE O 
REFERIDO PÚBLICO CONSUMIDOR NÃO TEM ACESSO À  INFORMAÇÃO  INDISPENSÁVEL  DE UM CANAL   COM  O  
FORNECEDOR QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO EM VIRTUDE DA  DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA OU DE FALA QUE POSSUIR. 
2 - ULTRAPASSOU O TEMPO MÁXIMO DE ESPERA PARA CONTATO DIRETO COM O ATENDENTE  DO RESPETIVO 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - SAC, DAS LIGAÇÕES REALIZADAS  ATRAVÉS DO  NÚMERO   DE   
TELEFONE   (11) 3824 -7235 DESTA   FUNDAÇÃO   PARA   O  Nº DE SEU SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE -  
SAC, CONFORME ANEXO DO  RELATÓRIO  DE FISCALIZAÇÃO Nº 1,  A SABER: EM 13/02/09, ÀS 15h31, 16h25, 17h31 e 
18h31;  EM 14/02/09, ÀS 09h56 E ÀS 14h23; EM 15/02/09,  ÀS 15h55 E EM 18/02/09, ÀS 12h04.  E  TAMBÉM, CONFORME 
RESPOSTAS DE CONSUMIDORES À PESQUISA DISPONÍVEL NA PÁGINA DA INTERNET DESTA FUNDAÇÃO 
(www.procon.sp.gov.br), LIGAÇÕES ESTAS REGISTRADAS  JUNTO AO FORNECEDOR SOB PROTOCOLOS NÚMEROS:  
758491, 662283, 668238, 670691, 76119, 675034, 413590, 1013342-1, 2062744, 754170   E   3256423,   4513799, 1472362009.  
POR  TAL  CONDUTA,  O  FORNECEDOR  ORA  AUTUADO DESCUMPRIU O ARTIGO 1º, “CAPUT”, DA PORTARIA Nº 
2.014/2008 DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  E  O  ARTIGO  4º,  PARÁGRAFO  4º,  DO  DECRETO  FEDERAL Nº 6.523/08,  
INFRINGINDO, ASSIM, O ARTIGO 39, “CAPUT”, DA LEI Nº 8.078/90. 
3 – E,  AINDA  DE  ACORDO  COM  AS  RESPOSTAS DE CONSUMIDORES À PESQUISA DISPONÍVEL NA PÁGINA  DA  
INTERNET,  A  AUTUADA NÃO SOLUCIONOU  AS  RESPECTIVAS  RECLAMAÇÕES  DOS CONSUMIDORES   NO   
PRAZO  MÁXIMO  DE  CINCO  DIAS  ÚTEIS,  A  CONTAR   DO  REGISTRO  DAS MESMAS, SOB PROTOCOLOS 
NÚMEROS   758491, 662283, 668238, 1472362009.   POR   TAL  CONDUTA, O FORNECEDOR ORA AUTUADO  
DESCUMPRIU  A  SEGUNDA  PARTE  DO "CAPUT" DO  ARTIGO 17 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.523/08, 
INFRINGINDO ASSIM, O ARTIGO 39, "CAPUT" DA LEI Nº 8.078/90. 
POR TAIS PRÁTICAS, FICA O AUTUADO SUJEITO À MULTA NO VALOR DE R$ 250.986,67 (DUZENTOS E CINQÜENTA 
MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS  E  SESSENTA  E  SETE  CENTAVOS),  NOS TERMOS DO ARTIGO 56, 
INCISO I E ARTIGO 57, AMBOS  DA  LEI  Nº  8.078/90 - CÓDIGO DE PROTEÇÃO 
E DEFESA DO CONSUMIDOR,  SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 56, DA  REFERIDA 
LEI. A PENA PODERÁ SER ATENUADA OU AGRAVADA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 19, DA PORTARIA 
NORMATIVA PROCON Nº 26, DE 15/08/2006. 
RECEITA  MÉDIA  MENSAL  BRUTA  ESTIMADA  EM  R$ 60.000.000,00 (SESSENTA MILHÕES DE REAIS). 

 
 

Rua Barra Funda, 930 – 4.º andar – Sala 430/432 – CEP 01152-000 – São Paulo – SP   Cód. Arq. 17046 – 06.01.10.03 
 
 

*       *       * 

Documento 11 
 
 
 
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR E APURAR A PRÁTICA DE 
IRREGULARIDADES E DE MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV POR 
ASSINATURA, FORNECIDOS PELAR RESPECTIVAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS 
 
Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e onze, às dez horas e quinze minutos, no 
Plenário José Bonifácio da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Terceira 
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 32, de 2011, com a 
finalidade de investigar e apurar a prática de irregularidades e de má qualidade na prestação dos 
serviços de TV por assinatura, fornecidos pelas respectivas empresas concessionárias, sob a 
presidência do Deputado José Bittencourt. Presentes os Senhores Deputados Mauro Bragato, 
Carlão Pignatari, Isac Reis, Edmir Chedid, Alex Manente, e Vitor Sapienza, membro substituto. 
Ausentes os Senhores Deputados Donisete Braga, Baleia Rossi, e Afonso Lobato. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e solicitou a leitura da ata 
da reunião anterior, que por solicitação do Deputado Mauro Bragato foi dispensada, e a ata foi 
aprovada. Passou-se à oitiva dos convocados, após o Termo de Qualificação e o Juramento: 1 – 
O Senhor Alexandre Annenberg Netto, Presidente da Associação Brasileira de Televisão por 
Assinatura/ABTA, através de data show, abordou os vários aspectos das empresas associadas à 
ABTA, entre eles: as várias tecnologias; o número de assinantes no Brasil e em São Paulo; os 
empregos diretos e indiretos criados nos 130 municípios que obtiveram licença pela ANATEL; a 
cobertura por satélite de todos os municípios; a cadeia de valor; as diferenças entre TV aberta e 
TV por assinatura; o atendimento aos assinantes; e os call centers. Respondeu às questões 
levantadas pelos deputados membros desta CPI, entre outras coisas, sobre a ABTA não ter poder 
de fiscalização nem de normatização e que os problemas e reclamações quanto aos serviços 
prestados pelas operadoras devem ser respondidos por elas. O Senhor Presidente solicitou o 
envio do Estatuto Social da ABTA. 2 – O Senhor Ricardo Lagreca Siqueira, Diretor Jurídico da SK, 
e 3 – O Senhor André Müller Borges, Diretor Jurídico da NET São Paulo Ltda, responderam às 
questões dos Deputados presentes, entre outras coisas sobre: número de assinantes, 
terceirização para call centers, número de reclamações, disparidade de informações recebidas 
pelos assinantes, recebimento de cópia de contrato, cobranças indevidas, fidelização, interrupção 
de serviços, publicidade enganosa, alta rotatividade dos funcionários dos call centers, e operações 
casadas. O Senhor Presidente, em acordo com os deputados presentes, deu o prazo de dez dias 
para envio de informações solicitadas sobre o faturamento das empresas e o investimento em 
publicidade, entre outras coisas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja ata eu, Edanee Mary 
Chiarelli, Agente Técnico Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência.  

Aprovada em reunião de 28.09.2011 
 

Deputado JOSÉ BITTENCOURT - Presidente  
Edanee Mary Chiarelli - Secretária 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

 
TV POR ASSINATURA 

 
PRESIDENTE 

DEPUTADO JOSÉ BITTENCOURT - PDT 
 

21/09/2011 
 

 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Havendo número regimental dos senhores 
Deputados, das senhoras Deputadas, sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos.  
Quero registrar a ilustre presença dos senhores Deputados Carlão Pignatari do PSDB, Deputado 
Mauro Bragato do PSDB, Deputado Isac Reis do PT, Deputado Vitor Sapienza do PPS e este
Deputado do PDT, na direção dos trabalhos. Portanto, quorum suficiente para iniciarmos os 
nossos trabalhos conforme pauta de convocação. 
Solicito a leitura da ata da sessão anterior. 
 
O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem, Presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Pela ordem, Deputado Mauro Bragato. 
 
O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Solicito a dispensa da leitura. 
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O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Para concluir, Dr. Annemberg, esta questão 
técnica? V. Sa. Pode contribuir conosco quanto à questão dos principais pontos de reclamação 
nas irregularidades na prestação de serviços por este sistema que é de conhecimento de todos. 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Ok. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Antes do senhor falar, eu quero abrir 
oportunidade aos Deputados para algum questionamento. Deputado Carlão Pignatari. 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Eu ouvi atentamente o Presidente da ABTA e ele fez uma 
afirmação que eu gostaria de ter a confirmação, que todo capital empregado nas obras de 
infraestrutura é privado, ou foi privado. Cabos subterrâneos, fibra óptica, satélites, não houve 
ajuda de maneira alguma de capital público? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Nenhum único centavo. 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Nem financiamento de BNDES, nenhum capital público? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Nenhum, nem BNDES, absolutamente nada. 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – O senhor fez uma afirmação que as TVs fechadas não há 
publicidade nelas. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Não, eu não afirmei isso. Eu disse que a Receita 
preponderante da TV paga é por assinatura. Publicidade sim, faz parte do pacote de Receitas e 
constitui de 10 a 15% do faturamento total. 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Então está bem. Somente isso, Senhor Presidente. 
 

O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Talvez já pegando este gancho, Deputado, é 
interessante a gente notar que entre as centenas de canais de TV por Assinatura, alguns canais 
têm mais publicidade do que outros e há canais que não tem nenhuma publicidade e há canais 
que tem apenas publicidade, canais de vendas, por exemplo. Então, entre os mais de 200 canais 
que são oferecidos encontra-se justamente para atender as expectativas dos expectadores, 
encontram-se canais com mais ou menos publicidade segundo o canal. 
O controle remoto nas mãos do expectador é que determina se ele está interessado nesse ou 
naquele canal e ele vai para o canal que ele tiver maior interesse evidentemente. 
 
O SR. ALEX MANENTE – PPS – Pela ordem, Presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Pela ordem, Deputado Alex Manente. 
 
O SR. ALEX MANENTE – PPS – Primeiro parabenizar à V. Exa. pela condução dos trabalhos e 
até agora pela condução de toda CPI, agradecer a presença do Dr. Annemberg que é Presidente 
da ABTA. 
Primeiro quero fazer uma constatação, acredito que a finalidade de fato de uma TV a Cabo, TV 
fechada deveria ser específica e segmentada, acho que esta é a origem da TV a Cabo, mas 
muitas vezes nós já nos deparamos na própria cobertura da TV a Cabo na concorrência que 
existe entre os canais e conseqüentemente nós temos um número de publicidade muito maior do 
que originalmente na instalação da TV a Cabo. Mas só para constatação, o senhor já contestou, é 
só a minha posição pessoal neste caso. 
Quero fazer alguns questionamentos, primeiro em relação à manutenção e instalação das TVs a 
Cabo nas residências. Muitas vezes, acredito que até todas às vezes são manutenções e 
instalações feitas por terceirizadas e quando você chama a responsabilidade da operadora com 
serviço de má qualidade ou a precariedade do serviço, ela se exime desta responsabilidade. Qual 
é a responsabilidade solidária da empresa de TV a Cabo com a empresa terceirizada? 
Eu faço todas as perguntas, Presidente, ou depois 

O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Eu acho que perguntas desta natureza 
também respostas, eu acho que esse pingue pongue é melhor para esclarecer. Com objetividade, 
Dr. Annemberg. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – A responsabilidade é sempre da operadora, isso é 
indiscutível, o cliente é cliente da operadora. A terceirizada é apenas uma empresa especializada 
contratada pela operadora para prestar o melhor serviço porque tem um pessoal especificamente 
treinado para uma coisa que é muito importante que a gente entenda. 
A prestação do serviço de TV por Assinatura é um dos serviços que mais entra na intimidade do 
usuário. O fato de que um instalador entra no dormitório de um usuário, entra na casa de um 
usuário exige um treinamento evidentemente excepcional. Eu não conheço outro tipo de serviço 
que exige tanto de um prestador de serviços e é nesse sentido que todos os investimentos são 
feitos no treinamento dessas equipes que são todas especializadas justamente no trato com o 
usuário, com o cliente. 
Para se ter uma ideia de como isso é complexo nós temos investido tanto nesses últimos anos, eu 
vou lhe dar alguns números sobre eventuais reclamações que o PROCON aqui de São Paulo tem 
divulgado. Nós tivemos em 2010, no primeiro semestre, cerca de 2060 reclamações que 
chegaram ao PROCON, destas reclamações 86% foram resolvidas no primeiro encontro, na 
primeira discussão a respeito da reclamação, falo do primeiro semestre de 2010. 
No segundo semestre de 2010 o número de reclamações caiu para 1600 e o número de 
reclamações resolvidas em um primeiro encontro atingiram 90%. Neste ano de 2011 no primeiro 
semestre teve 1917 reclamações das quais 96%foram resolvidas em um primeiro encontro. 
Porque estou dizendo isto e dando estes números? Para mostrar o empenho e o esforço que se 
faz justamente em atender a este tipo de reclamação. Se nós levarmos em conta que temos no 
Estado de São Paulo quatro milhões e meio de residências de assinantes e temos tido estes 
números de 2000, 1900 reclamações, a gente percebe que o número é insignificante e irrisório e 
inevitável. É impensável que na dimensão de uma prestação de serviços deste porte que não 
exista um certo número de reclamações. 
 

O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Isso sem falar naquelas que não chega no 
PROCON, não é? Isso é oficial, não é? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Esse é o oficial. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Esse é oficial, é o dado que nós temos. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Deputado Alex Manente. 
 
O SR. ALEX MANENTE – PPS – Só para concluir, dentro deste debate, eu acho que fica 
registrado aqui, Presidente, acho que nós podemos trazer para esta CPI diversas reclamações 
através do Call Center que também tem muitas reclamações de que não é solidária esta 
responsabilidade quando reivindicada a melhoria da manutenção e instalação. E quero aproveitar 
também, para constatar, tive a oportunidade de ter uma relação muito próxima com os Diretores 
do PROCON, até quando presidi a Comissão do Consumidor nesta Casa, e os índices na minha 
opinião não são tão insignificantes assim. Primeiro porque o índice de reclamação de TV a Cabo 
chega próximo ao da Telefônica que está praticamente em todas as residências do Estado de São 
Paulo. São cerca de 4000 reivindicações/ano a média, sem contar as que não chegam. 
É fato que as operadoras têm que trabalhar com o que chaga oficialmente via PROCON, mas 
muitas reivindicações são feitas no Call Center e nós precisamos ter uma melhoria neste 
atendimento. 
Outro dado, a solução de problemas em 80, 90% na primeira visita que é feita é um dado que 
também precisa ser levado em conta, até porque a partir dessa não solução tem a multa que o 
PROCON tem a possibilidade de emitir. 
Você pega, por exemplo, no caso da aviação, foram resolvidos 98% dos casos das reivindicações, 
em 2% a multa é das maiores multas que o PROCON conseguiu executar. Então eu gostaria de 
deixar claro que na minha opinião nós precisamos avançar nesta questão de manutenção, deixar 
registrado e se for o caso buscar consumidores que não foram atendidos adequadamente e 
muitas vezes com dados da própria operadora através do Call Center, fugindo da 
responsabilidade dessa solução. 
Outra questão também, é que nós estamos vivendo um momento em que as operadoras têm 
investido muito em publicidade, nas TVs, outdoors, todas as maneiras de meio de comunicação, 
os maiores investidores são as TVs a Cabo. Veja a NET, por exemplo, que é a que faz o maior 
número, a Sky contrata horários de TV para isso, e muitas vezes são ofertados através dessas 
comunicações planos que em um primeiro momento parecem vantajosos, mas que durante seis 
meses ou um ano esses planos aumentam até 200%. 
Nós temos casos em que a pessoa não modificou o plano e ele subiu até 200%. Eu gostaria até 
de deixar isso registrado, perguntar qual a providência que está sendo adotada para que nós não 
tenhamos uma propaganda enganosa no sentido de você ofertar por um determinado momento 
uma vantagem que não se consolida com o passar do tempo. Assim como era antigamente os 
cartões de crédito, oferecia anuidade gratuita e se você não falar nada n o segundo ano você tem 
uma anuidade que você paga os dois anos, inclusive o que você teve o direito à isenção. 
Então eu gostaria de verificar quais as providências estão sendo adotadas para que estas 
propagandas tenham controle para que não iludam o consumidor. 

O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Dr. Annemberg, desculpe, eu só quero 
solicitar de V. Sa.  Que esta exposição técnica é de fato importante, mas o objeto da nossa CPI é 
a finalidade de investigar e apurar práticas de irregularidades e da má qualidade na prestação dos 
serviços de TV por Assinatura. O senhor tem uma formação técnica excelente, mas se puder se 
concentrar no objeto da CPI, evidentemente a exposição é oportuna tecnicamente, mas nós 
queremos a exaustão que V. Sa. contribua como está contribuindo para o objeto específico da 
CPI. Obrigado. 
 

O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Acho só importante mencionar as várias tecnologias 
porque cada uma delas tem a sua peculiaridade. Então, a TV a Cabo como eu disse tem este tipo 
de plataforma, a Televisão wireless, sem fio, que nós chamamos de MMDS é outra plataforma que 
tem pouca relevância porque tem pouca penetração, no entanto é importante que seja 
mencionada, e a tecnologia que hoje é predominante inclusive em todo o território nacional, a 
tecnologia de satélite que nós chamamos de DTH – Direct To Home - diretamente à casa do 
usuário, os sinais são captados diretamente de um satélite na casa do usuário. Essas são as três 
plataformas que constituem o Campo da TV por Assinatura no Brasil. 
Vamos a alguns números essenciais para o entendimento do que nós estamos falando. Qual o 
número de assinantes de TV por Assinatura? Nós temos hoje no Brasil, ou teremos no final do 
ano uma projeção recém feita, teremos cerca de 12 milhões e meio de assinantes e usuários. O 
que significa isso? Doze milhões e meio de residências, se nós considerarmos mediamente que 
cada residência tem cerca de três e meio moradores estamos falando de aproximadamente de 40 
milhões de pessoas que têm acesso à TV por Assinatura hoje no Brasil. Nas três tecnologias bem 
entendido. 
Essas três tecnologias se dividem hoje 51% DTH, ou seja, satélite, 47% cabo propriamente dito, e 
2% o MMDS. Eu só chamo a atenção que o MMDS é uma tecnologia utilizada naquelas regiões 
que são antieconômicas para o cabo porque o cabo exige toda uma rede física, o MMDS é para 
regiões um pouco mais rarefeitas onde se pode alcançar distâncias maiores a custos menores. 
O que aconteceu nos últimos anos com a TV por Assinatura? A indústria teve um crescimento 
muito expressivo, só em julho passado os últimos dados estatísticos foram 187500 novos 
assinantes de TV por Assinatura. Um total, em 2011 se prevê mais um milhão e meio de 
assinantes em relação ao ano passado. No Estado de São Paulo nós temos quatro milhões e 
meio, quatro milhões e seiscentos assinantes e o Estado de São Paulo representa 41%, 40,7% do 
total de assinantes do país. Então a importância do Estado de São Paulo neste seguimento é, 
como não poderia deixar de ser evidentemente, fundamental. O Estado de São Paulo é o mais 
importante em termos da infraestrutura de Televisão por Assinatura. 
O setor de TV por Assinatura implantou no Estado de São Paulo com investimentos totalmente 
privados, isto é algo que tem que ser realçado porque seguramente é uma das características 
mais significativas do seguimento de TV por Assinatura, com investimentos totalmente privados 
construiu toda a infraestrutura tanto da rede terrestre, de TV a cabo quanto da rede satelital. 
Isto significa que nós do Estado de São Paulo estamos no Estado da Arte, da Infraestrutura 
indispensável para se romper o foco digital que é justamente o acesso à grande massa da 
população aos benefícios tanto da TV por Assinatura propriamente dita, como da Banda Larga, e 
vamos falar dobre isso imediatamente a seguir porque este é um ponto extremamente importante 
do entendimento do setor. 

Aqui foram as afirmações feitas, os bilhões de reais investidos nos últimos anos, um dado 
extremamente importante é o número de empregos gerados no Estado de São Paulo. Entre 
empregados diretos e indiretos hoje soma 50 mil, além dos 14 milhões de telespectadores, são 
quatro milhões de assinantes no Estado de São Paulo nas diferentes tecnologias. 
A cor aqui é ingrata com este fundo azul, fica difícil ver, mas enfim, estes investimentos permitem 
o acesso como eu disse, à internet de banda larga, maior competitividade nos negócios, melhores 
preços ao consumidor final.  
A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro recentemente divulgou um estudo mostrando que 
onde está presente uma operação de TV a Cabo, os custos para o consumidor final da banda 
larga são muito inferiores, ou seja, a TV a Cabo traz para o Mercado uma competição 
extremamente saudável com as empresas de telefonia que antes eram as únicas a oferecer o 
acesso à banda larga, com a oferta das operadoras de TV a Cabo os preços ao consumidor final 
são cada vez mais acessíveis e esse é o grande objetivo da competição no setor. 
No Estado de São Paulo são hoje 130 municípios cobertos por operações de TV a Cabo ou 
MMDS. Porque 130 municípios, porque não os 645 do Estado? Porque estas foram as únicas 
licenças outorgadas pela ANATEL. Para se ter uma operação de TV a Cabo em qualquer 
localidade é indispensável uma licença específica da ANATEL para operação naquele município. 
E a ANATEL só liberou no Estado de São Paulo licenças para 130 municípios. 
No entanto, independentemente de termos TV a Cabo em apenas 130 municípios, nós temos TV 
por Assinatura nos 645 municípios graças à cobertura satelital. A cobertura satelital está presente 
obviamente em todos os municípios do Estado de São Paulo, portanto, todos os municípios do 
Estado de São Paulo têm acesso à TV por Assinatura. 
Cabo e MMDS cobrem 130 municípios, DTH cobrem 100% dos municípios. O cabo MMDS está 
presente em 76,4% da população urbana e com o DTH em 100% da população urbana e rural. 
Constitui cabo MMDS uma audiência de 28 milhões de habitantes no Estado de São Paulo. 
Resumindo, cabo presente em cerca de 80 municípios, MMDS em 86 e DTH em 645 Municípios. 
Uma coisa importante para se entender o que é TV por Assinatura é entender a cadeia de valor da 
TV por Assinatura. São três etapas fundamentais, uma etapa é a produção de conteúdo. Por 
produtor de conteúdo nós entendemos empresas como, elencadas aqui a título de exemplo, a 
Turner, Globo Sat, Disney, Band, todos estes são produtores de conteúdo. 
Este conteúdo é transportado por redes ou físicas de cabo ou satelitais e são distribuídas na ponta 
ao usuário final por aqueles operadores que eu mencionei antes como, por exemplo, NET, SKY, 
Telefônica, OI, Via Embratel, todos estes hoje são distribuidores de Televisão por assinatura. 
Uma diferenciação importante para quem ainda não tenha estudado um pouco mais sobre 
Televisão por Assinatura, entender bem a diferença entre TV por Assinatura e a TV aberta 
propriamente dita. 

Vale a pena compararmos esses dois modelos de negócio. Enquanto a TV por Assinatura a 
Receita principal vem de assinaturas propriamente dita, na TV aberta a Receita principal vem de 
publicidade, essa é uma diferença essencial. Enquanto na TV por assinatura nós temos uma 
infinidade de canais especializados por temas, na TV aberta nós temos uma quantidade de 
expectadores muito maior. Ou seja, a TV aberta vive em função de um número quantitativo de 
audiência, a TV paga não. Ela vive em função de um número qualitativo de audiência. 
Só para dar um exemplo corriqueiro e banal, na TV paga, por exemplo, nós temos um canal que 
oferece golfe 24 horas por dia. Qual é a audiência de um canal que oferece golfe 24 horas por 
dia? Algumas operadoras têm este canal, outras não têm, não importa, é apenas a título de 
exemplo. 
A audiência de um canal deste tipo em termos quantitativo é muito pequena, claro. No entanto ela 
é muito expressiva para os aficionados de Golfe e para os interessados em anunciar produtos 
para este público específico, portanto, a TV por Assinatura se caracteriza por esta especificidade 
dos seus canais, enquanto a TV aberta é um canal que mediamente atende a todo o universo de 
potenciais telespectadores. Desta forma a TV por Assinatura tem características locais enquanto a 
TV aberta tem características de caráter nacional. 
A TV por Assinatura é considerada uma atividade de telecomunicações e a TV aberta uma 
atividade de radiodifusão, portanto são dois mundos completamente diferentes, em um certo 
sentido até competem entre si, mas cada um tem o seu objetivo, cada um Téo o seu público e são 
entidades absolutamente independentes. 
Uma das características extremamente importantes em termos de televisão fechada, de televisão 
paga, é a relação absolutamente íntima que o operador de TV por Assinatura tem com o seu 
usuário, com o seu telespectador. 
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O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Exato. Deputados Isac, Alex, Edmir, nós 
temos aqui um arrazoado do IDEC que eu acho importante, inclusive contempla essa sua 
colocação. Cinco pontos de reclamação o IDEC elenca para esta CPI. Esta questão do ponto 
extra que inclusive já está regulamentado, já está pacificada, melhor dizendo, a não cobrança do 
ponto extra. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Não, não. Não é isso. Está regulamentada pela 
ANATEL pela cobrança do ponto extra de determinada forma. A ANATEL regulamentou isso 
completamente. O ponto extra é um ponto que exige uma cobrança e eu posso até explicar. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Eu vou ler aqui para os senhores, uma das 
principais questões trazidas ao IDEC em 2010 com relação a este serviço foi a discussão do ponto 
extra que entendemos ser também um problema regulatório. 
 
De acordo com o artigo 30 do Regulamento de Proteção e Defesa dos Assinantes do Serviço de 
Televisão por Assinatura alterado pela Resolução 528 de 2009 da ANATEL, do qual se refere a 
pontos extras e pontos de extensão. 
A cobrança pode ser feita apenas para instalação e reparo de rede interna dos conversores e 
decodificadores de sinal ou equipamentos similares. Eu quero dizer que existe essa regulação, 
não é isso? 

O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Existe. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Que permite a cobrança, claro. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Outra coisa é a questão da aquisição do 
conversor, decodificador. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Sim. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Somente uma concessionária, uma 
operadora permite que o consumidor adquira esse ponto, esse conversor, decodificador que é a 
OI, as demais não permitem. Isso é o que o IDEC nos pontuou. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Eu posso explicar por que. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Sim, pois não. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Na realidade cada operadora tem a sua tecnologia, a 
sua forma de oferecer o serviço ao assinante, esta toma forma através do decodificador e cada 
operadora tem característica diferente. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Eu me refiro, porque isto gera porque é 
dado em comodato ou alugado este decodificador, isto gera um problema lá adiante que não é 
brincadeira, problema até de cobrança indevida judicialmente, é isto que eu estou 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Posso lhe garantir Deputado, que todos os 
operadores teriam o maior interesse de que houvesse disponibilidade nas prateleiras dos 
supermercados destes decodificadores. Infelizmente isto não é possível porque o investimento 
para isso é muito grande e não há economia de escala suficiente para justificar, mas se houvesse 
esta possibilidade as operadoras agradeceriam aos céus. 

O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Porque não permite ao consumidor adquirir 
o decodificador? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Ele pode adquirir se quiser só que não é 
economicamente viável para ele, não interessa. Para ele é muito mais interessante o pagamento 
de uma prestação do que a compra de um equipamento que não serve para nada senão a 
recepção do serviço. 
Então, o que ele faria em comprando este equipamento? Absolutamente nada! Então não há 
interesse do consumidor. Entenda o seguinte, um decodificador, um equipamento deste tipo é 
uma peça essencial para a recepção do serviço e cada operadora tem um tipo de serviço com 
características diferentes do outro. Então cada operadora tem o seu serviço específico que exige 
um decodificador específico. Isto não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Outra reclamação, Deputado Alex, 
Deputados, Senhor Anneberg é a questão da prática de fidelização, a imposição da fidelização 
que o IDEC faz uma observação. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – A fidelização não é imposta, é uma alternativa. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – É uma alternativa, mas 
 
O SR. -  Fica inviável não 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – É verdade, isso também gera dificuldade. 
Esta questão da fidelização, nós queremos, inclusive estaremos trazendo estas questões aqui nos 
próximos depoentes, a questão também, a falha de sinal, a interrupção de serviço que não é 
descontado da fatura. 
Esta é outra grande reclamação que nos chega Sr. Annemberg, que falta energia durante 20 
horas, o sinal é interrompido e esse período não é descontado da fatura. 
 

O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Posso lhe garantir que é. Se falarmos de 20 horas é, 
se forem cinco minutos provavelmente não o será. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Que fosse um segundo! O consumidor tem 
direito 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Existem algumas considerações econômicas e vale 
à pena a gente se debruçar em termos de considerações econômicas. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – A pergunta do Deputado, se fosse dezenove 
horas 
 
O SR. – Dezenove horas? 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Dezenove horas? 
 
O SR. -  Vinte horas é descontado, dezenove, não? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Eu mencionei 20 porque foi o número que o 
Deputado mencionou. 
 
(Risos.) 
 
Mas lhe garanto que 19, 10 e cinco horas também. Quando se trata de interrupções de porte elas 
são evidentemente descontadas da fatura indiscutivelmente. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – É automaticamente ou depende do 
consumidor ligar  para o Call Center, ficar não sei quanto tempo esperando. 
 

O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Deputado, nós temos hoje aqui representantes 
especificamente da Net e da Sky que terão muito melhores condições de esclarecer 
especificamente esta questão. Eu gostaria de voltar, deputado, se o senhor me permite a 
consideração quanto ao número de atendimentos de um Call Center. 
Nós temos hoje no Estado de São Paulo cerca de quatro milhões de assinantes, mediamente 
cada assinante produz uma e meia ligação para o Call Center ao longo do mês, o que significa 
nada mais, nada menos do que seis milhões de chamadas por mês em um Call Center. 
Isto significa uma operação de uma complexidade evidentemente muito grande e eu insistiria para 
que os senhores façam uma experiência, liguem a qualquer um desses Call Centers, dos mais 
conhecidos cujos números estão disponíveis a qualquer um e interajam com eles. 
Cada atendente de Call Center é um profissional, apesar do grande turn over que existe neste 
campo de profissionais, mas cada um destes atendentes é um profissional extremamente 
especializado e instruído para dar uma gama de informações simplesmente extraordinária. Porque 
as pessoas telefonam para perguntar sobre tudo, sobre porque tal filme passou a tal horas, 
porque tal ator não aparece mais, porque tal programa não é repetido. 
 
O SR. – O maior número de ligações não é por este motivo. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Eu estou dizendo inclusive esses motivos. Seis 
milhões de ligações, grande parte das ligações são por problemas de informação de tipo 
operacional, o grande número das informações. 
As informações relativas a problemas de conta ou de reclamações são absoluta minoria neste 
número astronômico de ligações mensais e o atendente tem que estar preparado para responder 
a todas elas. 
Foi feito, está sendo e continuará sendo feito sempre um investimento altíssimo na formação 
deste pessoal. Eu acho que é muito importante que nós tenhamos presente que o papel da TV por 
Assinatura no Brasil, o papel mais importante é aquele de ter construído uma infraestrutura que 
permite hoje a oferta daquilo que se chama o triple play que é a TV por Assinatura propriamente 
dita, a Banda Larga e a Telefonia que são três produtos essenciais no desenvolvimento de 
qualquer sociedade hoje. 
 

O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Obrigado. Eu ia dar a palavra ao Deputado 
Isac Reis 
 
O SR. -  Mas nós concordamos com esta função da TV por Assinatura, porém é importante 
ressaltar que na CPI nós estamos verificando as irregularidades da TV por Assinatura e não 
questionando a questão técnica, a valorização da implantação da TV por Assinatura. Agradeço a 
gentileza do Presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Antes do Deputado Isac, quero registrar a 
presença do ilustre Deputado Edemir Chedid que é o Relator desta CPI e dizer aos senhores o 
seguinte, a ABTA tem um papel em relação às operadoras de que ordem? Eu digo assim, 
consultiva, de recomendação, tem poderes para interferir nesta questão de como V. Sa. coloca de 
melhoria de atendimento, recomendar melhoria de atendimento, eu gostaria de entender. 
Inclusive, a propósito que a Secretária ou V. Sa. Encaminhe a esta CPI o Estatuto Social desta 
Associação para nós verificarmos a atribuição da ABTA em relação às demais operadoras. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Faremos isso sem dúvida nenhuma, sem nenhuma 
dificuldade. A ABTA não tem nenhum papel orientador ou normativo. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – É só associativo mesmo? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Meramente associativo, mesmo porque cada 
operador tem a sua política, tem a sua relação com o seu cliente, com o Mercado, cada uma 
define de que maneira ela se coloca perante o Mercado. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Deputado Isac Reis. 
 

O SR. ISAC REIS – PT – Senhor Presidente, Deputado Bittencourt, Alex Manente, Carlão 
Pignatari, Edmir Chedid, Dr. Annemberg, representantes da Net, da Sky e Assessoria aqui 
presente. 
Acho que é importante a gente colher alguns dados, em que pese eu preferiria ler o que chegou 
hoje em minhas mãos até para poder saber quais são obrigações, deveres e direitos em função 
dos dois lados, mas duas questões eu gostaria de ter esclarecimento. Desse um milhão e meio de 
ligações/mês o tempo de espera é respeitado quando a pessoa liga? Porque uma das questões 
que nos trás a instalar uma Comissão dessa são estes tipos de reclamações que nós temos que 
como assinante eu posso comprovar. 
Também quando o senhor coloca que a taxa diminuiu, eu não sei, então só a minha que não 
diminuiu porque continua pagando a taxa que sou assinante.  
Outra questão que eu gostaria, Dr. Annemberg, aí não sei se é o senhor ou representante da NET 
ou Sky poderia nos dizer, eu ouvi a explanação desde o surgimento da TV por Assinatura no 
Brasil, um crescimento muito sólido. Os gráficos nos mostraram. 
Em determinado momento o senhor falou dos milhões que foram investidos só com recursos 
privados. Eu tenho curiosidade de saber, por exemplo, qual foi o lucro que obteve essas empresas 
nos últimos tempos. Até para que a gente pudesse ter um parâmetro para saber, por exemplo, eu 
não sei, essas empresas têm por obrigação alguma vinculação institucional na sua programação? 
Uma parceria com o Governo, fazer algumas inserções, por exemplo, combatendo a violência, a 
droga, uma inclusão maior social, responsabilidade social? 
Essa contrapartida que eu gostaria de saber se tem este compromisso? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Tem este compromisso e tem inclusive por lei esse 
compromisso. Graças à TV por Assinatura surgiram no país a TV Câmara, a TV Senado, a TV 
Justiça, a TV Universitária, a TV Comunitária, todos estes canais não existiam antes da TV por 
Assinatura e todos eles foram constituídos em função da existência da TV a Cabo. 
Ela é quem viabilizou a existência e inclusive o canal da TV da Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo. Não tinha como antes ser divulgado e graças à TV a Cabo hoje está na residência 
de todos e todas as operadoras obrigatoriamente carregam todos estes canais. 
Então o papel institucional da TV por Assinatura nesse sentido é determinante, isso desde 
sempre. 
Na verdade têm outros papeis que a TV por Assinatura cumpre, por exemplo, na TV a Cabo em 
toda extensão das redes onde haja uma escola, em todas as escolas do Estado de São Paulo por 
onde passa uma rede de TV a Cabo, há um ponto gratuito nas escolas, o que permite o acesso 
por via desta rede à Banda Larga absolutamente disponível. A escola pode não ter computador, 
mas tem a entrada na rede de Banda Larga. 

O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Gratuitamente? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Gratuitamente. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – O senhor sabe dizer quantas, nós temos me 
São Paulo, escolas estaduais cerca de 5300, 5500 escolas. O senhor tem um número para dizer 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Eu não tenho o número, mas como nós estamos 
apenas TV a Cabo em apenas cento e poucos municípios, 135 municípios, 100% das escolas são 
atendidas pela rede de TV a Cabo. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Deputado Isac? Ok, Deputado Edmir 
Chedid, alguma consideração? 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM - Não, excelência, estou prestando atenção. Acho que o senhor faz 
o papel de Presidente, Relator muito bem. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – (Risos.) V. Exa. é muito importante. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM - A gente só tem que parabenizá-lo por seu trabalho. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Obrigado. E a contribuição de Vossas 
Excelências. Eu quero aqui 
 
O SR. -  Só fazer uma pergunta. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Sim. 
 
O SR. – Como ficou resolvida a questão do pagamento de dois ou três pontos na mesma 
residência? 
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O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Juro como dever de consciência dizer toda a verdade, 
nada omitindo do que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com as 
investigações a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Cujo objeto é investigar e apurar práticas de 
irregularidades e má qualidade na  prestação de serviços  de TV por Assinatura. Dr. André, por 
gentileza. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Pois não. Meu nome é André Muller Borges. Sou brasileiro, 
casado, Advogado. O domicílio profissional é Rua Verbo Divino, 1356 – primeiro andar, Chácara 
Santo Antônio, São Paulo. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – O cargo junto à NET? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Eu sou VP Jurídico institucional e regulatório da NET 
serviços de Comunicação S.A. Leio aqui, não é? 
Juro como dever de consciência dizer toda a verdade, nada omitindo do que seja do meu 
conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com as investigações a cargo desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Antes de ouvirmos os senhores 
Deputados no questionamento o Dr. Ricardo quer fazer um requerimento. 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Bom dia! 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Faça o requerimento. 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Faço um requerimento à V. Exa. no sentido de 
enriquecer o depoimento para contar com  a participação do Dr. Humberto Chiesi, próximo aos 
microfones. O Dr. Humberto é o responsável pela área de prevenção de demandas do consumidor 
na Sky. 

O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Sente-se por gentileza, Doutor, de igual
modo 
 
O SR. -  (ininteligível). 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – É claro! Diretor Jurídico, está certo? Tem 
uma visão mais técnica jurídica enquanto que alguém que está na relação direta com o 
consumidor, é fundamental também ouvirmos a participação. Nesse caso, por gentileza, o seu 
nome? 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO - Humberto Chiesi Filho. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Idade? 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Trinta e nove anos. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Estado civil? 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Casado. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Residência? 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Rua Santa Virgínia, 430, São Paulo – Capital. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Profissão? 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Sou Advogado. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Local de trabalho? 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Avenida das Nações Unidas, 1701, Sky Brasil. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Por gentileza, somente o juramento 
para cumprir esta formalidade. 

O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Juro como dever de consciência dizer toda a verdade, nada 
omitindo do que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com as 
investigações a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Eu consulto aos senhores Deputados, 
cinco minutos para cada expositor diretamente ao cerne desta CPI, depois os questionamentos? 
Então vamos lá, Dr. Ricardo. 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Bom dia! A Sky agradece a V. Exa. a presença dos 
ilustríssimos Deputados, a possibilidade de colaborar com os trabalhos desta Comissão e gostaria 
de esclarecer em primeiro momento que a Sky pela tecnologia DTH está presente em todos os 
municípios brasileiros, em todos os municípios do Estado de São Paulo. Inclusive temos 
assinantes em todos os municípios do Estado de São Paulo, até uns dias  atrás não tínhamos em 
duas cidades, Nova Canaã Paulista e Santa Salete, mas hoje felizmente a Sky está presente em 
100% dos municípios. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Não com TV por Assinatura, TV a Cabo? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Só DTH, via satélite, exatamente. O total de assinantes 
da Sky no Brasil é mais de três milhões e meio e no Estado de São Paulo praticamente um milhão 
de assinantes, o que corresponde do Mercado a cerca de 28%.  
Principalmente o Jurídico da Sky, primeiro lugar, ele não é um jurídico focado no contencioso, na 
demanda com o consumidor. A nossa área está estruturada justamente para prevenir estas 
demandas. A empresa tem metas de diminuir estas demandas. 
A partir do momento, os níveis obviamente, o Dr. Annemberg mostrou, para nós vem caindo 
drasticamente, mas o nosso objetivo é zerar. É que a reclamação de um consumidor gere uma 
indignação interna e por isso nós temos uma equipe coordenada pelo Dr. Humberto que foca 
exclusivamente a diminuição de demandas, no trabalho de reeducação, de verificação dos 
problemas que eventualmente ocorram estatisticamente nossa quantidade de assinantes, temos 
que reconhecer que ocorrem falhas pontuais e para isso é que temos uma equipe muito focada e 
que busca, tem metas de redução de demanda. 
Eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Humberto para falar um pouco mais dos dados que nós 
temos. 
 

O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO - Primeiramente eu gostaria de registrar que é uma grande 
honra a oportunidade de estar diante de Vs. Exas. com o objetivo de colaborar com os serviços 
aqui realizados e trazer algumas informações a respeito da empresa, da atuação da empresa e 
números também relacionados ao Direito do Consumidor e as medidas internas. 
A qualidade do serviço da Sky vem sendo reconhecida ano após não por premiações por revistas 
especializadas como a Revista do Consumidor Moderno por nove anos seguidos e por diversas 
outras entidades. 
Essa, por exemplo, do Consumidor Moderno é interessante ressaltar que ela decorre de uma 
pesquisa feita diretamente com os consumidores, não é pesquisa de especialista, mas do 
consumidor. 
Essa qualidade, essa atuação da Sky pode ser notada nos rankings anuais no PROCON, do 
DPDC que é ligado ao Ministério da Justiça nos quais a Sky não figura entre as mais reclamadas. 
Aqui em São Paulo, por exemplo, anualmente tem o ranking com as 50 empresas mais 
reclamada. 
Muito embora a Sky atenda a milhões de assinantes, ela não figura. Em 2010, por exemplo, foram 
60 reclamações fundamentadas. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Quais as principais reclamações que chegam, 
isso serve também para o Dr. Ricardo, chegam lá na Sky, que são atendidas pelo Call Center? 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Um dos principais problemas que gera uma reclamação 
fundamentada, por vezes até ação judicial, o principal é fraude. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Fraude? 
 

O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Isto depende do Call Center estar informado e para 
o Call Center estar informado ele tem que receber uma reclamação do consumidor, senão ele não 
pode saber que naquela residência aconteceu algum imprevisto qualquer pelo qual ela ficou fora 
do ar por algum motivo. O Call Center tem que ser informado disso evidentemente. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Consulto aos senhores Deputados, eu estou 
satisfeito com a oitiva do Sr. Annemberg. Deputado Edmir? 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM - Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é operacionalizado o 
treinamento dessas operadoras de Call Center? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Eu gostaria de fazer uma sugestão aos senhores 
Deputados, se me permitem. Organizar uma visita de uma caravana a um Call Center e a uma 
estação de atendimento porque aí os senhores teriam uma visão mais concreta tanto da 
complexidade como do alcance do atendimento e da forma como isso é gerenciado pelas grandes 
operadoras. 
Acho que uma visita pessoal de Vs. Exas. às operações  seriam de grande valia para o 
entendimento do núcleo da operação, do que consiste, a complexidade 
 

O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Oportunamente estaremos apreciando essa 
sugestão,  acho interessante, mas a pergunta do Deputado Edmir quanto ao preparo das 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Eu gostaria de saber o seguinte, quem paga este treinamento? É 
a NET, a Sky, a TV A, ABTA? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Quem paga, cada operadora paga o seu treinamento 
da sua empresa de Call Center. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Ok. É isso. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Cada operadora é responsável pelo treinamento. 
 
O SR. – Tem uma rotatividade muito grande de funcionários nos Call Centers. Como é feito o 
treinamento? 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Permanente. E é interessante porque a atividade de 
Call Center permite inclusive a absorção de mão de obra com deficiências físicas, por exemplo, 
portanto é uma oportunidade de um tipo de trabalho  que enriquece muito o Mercado de Trabalho, 
no entanto a rotatividade é muito grande  e exige um contínuo treinamento, sem dúvida nenhuma. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Por falar em deficiente, existe o 
cumprimento da cota que a Lei estabelece no quadro de funcionários? 
 

O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Eu vou dizer uma frase, parece estranha, 
infelizmente não há deficientes suficientes para cumprir a cota. 
(Risos.) 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Está certo, ok. Até porque não requer uma 
especialidade, basta que haja um preparo e a pessoa estaria qualificada, depois de passar pelo 
preparo. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – O número de pessoas com deficiência é grande, 
portanto é uma atividade extremamente importante. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Deputado Carlão. 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Eu acho que o Dr. Alexandre Annenberg deu uma aula 
para a gente aqui sobre tecnologias que eu acho que é importante para a gente ter conhecimento. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Se me permitem. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Só um minutinho, deixe concluir o Deputado 
Carlão. 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – A gente vê que a maioria dos problemas não é sobre o 
Call Center, o atendimento, mas sobre os defeitos que tem, por isso que eu acho que ele deu uma 
contribuição muito importante, mas que a gente poderia encerrar a sua, para a gente poder ouvir 
as empresas, não é? Por causa dos prazos que nós temos. 
 

O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Sim. 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Os índices são pequenos, quando você pega um número 
frio você vai ver que não é relevante, mas qualquer tipo de reclamação eu acho que a gente tem
que olhar e a gente está aí para isso. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Se me permite Deputado, eu gostaria de uma última 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Consideração final. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Que é a seguinte, ninguém melhor do que os 
próprios operadores para conhecerem a importância do tratamento do seu cliente. Principalmente 
no Mercado extremamente competitivo como é e como está se tornando ainda mais o Mercado de 
TV por Assinatura. Perder um cliente é a coisa mais fácil do mundo, se ele ficar insatisfeito porque 
ele tem agora inúmeras outras alternativas, portanto a preocupação de cada operador está na 
manutenção do seu cliente e é isto o que justifica o tratamento que se dá ao  cliente e o cliente é 
rei. Essa é uma máxima que todos os operadores obedecem necessariamente. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Obrigado Dr. Annemberg, Alexandre 
Annemberg Neto, por suas contribuições a esta CPI. Está aqui e eu gostaria de passar às mãos 
do Deputado Edmir Chedid que é o Relator da nossa CPI. 
 
O SR. ALEX MANENTE – PPS – Pela ordem, Presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Deputado Alex. 
 
O SR. ALEX MANENTE – PPS – Eu gostaria de sugerir, até porque ainda temos duas oitivas. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Sim. 
 

O SR. ALEX MANENTE – PPS – Para que os dois, cada um vai falar da sua empresa, das suas 
características, possam já sentar, um fala e depois o outro 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Acolhida a manifestação de V. Exa., os 
demais Deputados concordam? Convido o Sr. Ricardo Lagreca Siqueira, Diretor Jurídico da Sky e 
Dr. André Muller Borges, Diretor Jurídico da NET, sentar-se à minha direita. Obrigado Dr. 
Alexandre. 
Dr. Ricardo Lagreca, Dr. André Muller. Dr. Ricardo Lagreca Siqueira que é o Diretor Jurídico da 
Sky e o Dr. André Muller Borges que é Diretor Jurídico da NET São Paulo. 
Ele pretende fazer um requerimento, mas nada obsta a colhermos a qualificação. Nome completo, 
Dr. Ricardo. 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA - Ricardo Lagreca Siqueira. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Idade? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Quarenta e um anos. 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Estado civil? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA - Casado. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Endereço de residência? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Alameda Dracena, 316, Alfaville, Santana de Parnaíba. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Profissão? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Advogado. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Local de trabalho? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Sky, Nações Unidas, em São Paulo. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Cargo? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Diretor Jurídico. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Por gentileza. 
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O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – É contratual e é praticado. Então, se alguma coisa acontece 
em desacordo e isso pode acontecer porque é como o colega estava apontando, é um número 
muito grande de pessoas que está trabalhando para executar um serviço. Ocorrer uma falha por 
parte de uma dessas pessoas até diferentemente de um treinamento ou de uma orientação, 
infelizmente é mais do que natural. 
Então, o que nós fazemos e com muita agilidade é reparar isso de forma com que o assinante não 
sinta nisso uma reclamação. Os números absolutos de reclamação que nós temos de fato são 
elevados. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – A NET no ranking lá do PROCON ela está na 
cabeça. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Não! Não está. E, além disso, novamente, todas as pessoas 
são medidas por um único serviço. Quando falam da NET elas imputam as reclamações de TV 
por Assinatura, reclamações que podem ser de três serviços. Só aí você tem uma série de 
diferenças que transformam 
 
O SR. – Ele recebe pelos três serviços? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – É claro que recebe. 
O SR. – Então não queira se esquivar. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Não, eu estou dizendo assim, é uma questão 
 
O SR. – Ela recebe, presta serviços, por favor. 
 

O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Mas assim, o número de reclamações que eu tenho não é 
necessariamente só a TV por Assinatura, e eles são computados como tal, esse é um dado. 
Além disso, no Call Center nós temos 1500 pessoas que trabalham para atender, então, apesar 
de todo o programa de treinamento que nós temos inicial e recorrente, é um trabalho recorrente o 
treinamento, existe um giro grande de pessoas. Este giro existe e você tem que treinar as n ovas 
pessoas. Dessas 1500 pessoas, 500 saem todo ano e 500 têm que ser treinadas do zero para 
falar sobre os nossos serviços, esses quatro serviços. 
Por exemplo, em Banda Larga nós temos um crescimento (ininteligível), nós temos seis 
velocidades que nós negociamos na Banda Larga, que dobraram de velocidade sem que a gente 
tenha cobrado absolutamente nada a mais, mas assim, é um serviço adicional que, além disso, 
tem uma complexidade que multiplica por seis. 
Em São Paulo só para ter um dado, em Banda Larga popular nós temos 730 mil assinantes e a 
questão da convergência. Se este assinante optar por combinar o serviço com outros dois ele 
acaba recebendo o dobro da velocidade sem pagar mais nada por isso. E pelo preço de uma 
assinatura básica de telefone a pessoa consegue receber na sua casa os três serviços. 
Então assim, para dar uma dimensão do que significa os quatro serviços para um atendente que é 
treinado pela NET? Nós temos 500 combinações de produtos e serviços, e porque tanta 
combinação assim? Porque um dos maiores concorrentes de um operador não é somente os 
demais operadores, é em especial e no Brasil, o orçamento familiar. É o bolso deste assinante, 
então você tem que abrir o maior leque possível de ofertas para que ele tenha condições de 
contratar o serviço e isso gera 20 pacotes de TV por Assinatura, as velocidades que eu mencionei 
de Banda Larga, cinco pacotes de Telefonia e cerca de 30 combinações desses serviços que são 
as mais vendidas. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Isso é para mostrar a dificuldade que um atendente tem para 
atender a uma reclamação e encaminhá-la. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Deputado Alex? 
 
O SR. ALEX MANENTE – PPS – Se é uma dificuldade para o atendente, imagine para o 
consumidor. É de fato. 
 

O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – É mútua. 
 
O SR. ALEX MANENTE – PPS – Então, o consumidor tem muitas dificuldades até na hora da 
reivindicação, da reclamação, ele acaba sendo confundido com essa série de serviços. Eu quero 
fazer duas perguntas que eu já tinha até direcionado ao Presidente da ABTA e vou redirecionar. 
Primeiro eu quero saber qual o gasto em publicidade que vocês têm anualmente, as duas 
empresas, em relação ao percentual de faturamento. Segunda, a preocupação das vantagens em 
uma publicidade que não são consolidadas em médio prazo, ou seja, seis meses depois, um ano 
depois esse pacote se transforma e o consumidor acaba pagando um preço maior do que aquele 
que fora contratado. São essas duas perguntas por que as demais foram esclarecidas pelo 
Presidente da ABTA. 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Essas perguntas Deputado, são dirigidas à 
Sky e à NET? Dr. André que está com a fala e depois o Dr. Ricardo. 
 
O SR.  – ANDRÉ MULLER BORGES - Ah, desculpa. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Não! O senhor pode falar, Dr. André. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Com relação ao montante de publicidade eu terei que 
investigar e apresentar para esta Casa o número específico, eu não sei de cabeça, eu não tenho 
aqui. No entanto, eu posso dizer o seguinte, o faturamento da NET no Brasil é de sete bilhões, o 
que se investe em publicidade não chega a meio bilhão. Então, e mais, o grosso da nossa venda 
é feito, a nossa promoção toda é feita através da publicidade que é um serviço massificado. 
Então, necessariamente tenho que usar desse meio para chegar ao meu cliente. 
Com relação à questão da promoção de entrada que é uma prática recorrente do Mercado, de fato 
é assim e, no entanto em toda a nossa promoção está claramente dito que a promoção é 
temporária,  
 
O SR. – (Inaudível.) 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Não, não está. É um benefício provisório e isso é deixado 
absolutamente claro. 
 

SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Isso não é uma forma de indução ao 
consumidor, induzir o consumidor? 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – A promoção? É claro que é, mas não enganosamente. Nós 
estamos obtendo uma venda. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Estou notando indução enganosa mesmo. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Não! De jeito nenhum. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – O argumento de V. Sa. Nesse sentido é que 
não há indução enganosa? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Não! Claro que não! 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Mesmo durante o tempo, como o Deputado 
Alex questionou, mesmo que durante três, quatro, cinco meses altere, houve um pacto, a 
promoção diz 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – É uma promoção de entrada absolutamente clara nesse 
sentido, inclusive 
 
O SR. – Eu posso confirmar dados que quando um consumidor entra em determinado pacote, 
chama um atendente para poder contratar este pacote não é claramente explicitado na ligação, na 
informação do atendente. Talvez na publicidade em letras muito menores do que a própria 
promoção possa até estar constatado, mas infelizmente não é essa a prática recorrente nos 
Centros de Operações para contratação do pacote. 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – A questão de prática recorrente é muito difícil de afirmar 
porque existe uma orientação, existe um posicionamento e a prática recorrente tem que ser esta. 
Agora, existem operadores que falham no atendimento e essa falha tem que ser corrigida. 
Então, se o assinante foi enganado essa situação tem que ser corrigida e será corrigida, essa é a 
nossa postura. 
 

O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Muito embora a empresa adote medidas de segurança, 
confirmações de instalação. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Fraude o senhor está dizendo é o tal do “gato 
net”? 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Não! 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – O que é fraude então, que não estou 
entendendo? 
 
(Risos.) 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Essa fraude realmente é algo que causa prejuízo à 
empresa, mas não é o que diz respeito ao consumidor. O consumidor reclama muitas vezes 
quando um terceiro mal intencionado, fraudulento faz uma assinatura em nome do consumidor, ou 
utiliza, por exemplo, o cartão de crédito, uma conta corrente para direcionar os débitos de uma 
assinatura indevidamente. 
Isso realmente ocorre, mas como o próprio Dr. Ricardo ressaltou mesmo o número não sendo 
grande proporcionalmente para a empresa é uma preocupação constante. Uma reclamação é 
muita, o nosso lema é este. 
Então, ocorrendo alguma situação como esta, imediatamente a empresa busca formas de 
ressarcir o consumidor, cancelar débitos antes de apurar realmente a legalidade, a origem desta 
assinatura, a postura é esta. 
Mas além desse aspecto dos rankings, é interessante falar também o que de efetivo a empresa 
faz, foi até um dos questionamentos a respeito de treinamento. 
O atendente do SAC da empresa, que é aquele que tem o contato mais direto com o consumidor, 
geralmente é o primeiro emprego desta pessoa. Geralmente é um jovem, o primeiro emprego, a 
Sky investe 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – O treinamento, Deputado Edmir Chedid, ele 
perguntou, é na própria empresa? 

O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Sim. É assim, a empresa tem vários sites, várias estruturas, 
mas é tudo coordenado pela empresa, tudo manutenção da empresa. 
Este treinamento não envolve apenas treinamento técnico, é um treinamento comportamental, 
como atender a um cliente, como lidar com uma situação crítica, treinamento de sistemas, isso 
tudo, para exemplificar algo de concreto no primeiro semestre de 2011 foi 271 mil horas para 
formação de novos atendentes, 18 mil horas para reciclagem da operação, aquele que já é 
treinado, já tem experiência, mas tem uma preocupação constante de reciclagem, atualização e 
correção de problemas Mais de 1500 atendentes treinados para poder lidar com o consumidor, o 
cliente em geral da Sky. 
Além de treinamento, existe o procedimento de retroalimentação, aí entra muito o próprio 
Departamento Jurídico, uma célula especial do atendimento que lida com reclamações de 
PROCON, reclamações do próprio SAC Judiciário que é a retroalimentação, ou seja, 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Vocês têm Ouvidoria? 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Existe um atendimento diferenciado para reclamações. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Mas com status de Ouvidoria Interna? 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Não! Já tivemos no passado, nós entendemos que é mais 
efetivo disponibilizar outros meios 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Quer dizer, vocês têm conhecimento que as 
concessionárias não tem este serviço para o consumidor, essa Ouvidoria, Ombudsman, não tem
em nenhuma delas?  
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Com este nome, não. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. 
 

O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Na Sky tem (ininteligível), tem um canal, por exemplo, fale 
com o Vice Presidente do Atendimento, então não é com este nome, mas existe. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Humberto, vamos ouvir os Deputados,
você está na linha, você tem aí algumas laudas mostrando o trabalho. Fale diretamente sobre a 
questão do consumidor. 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Está certo. Essa preocupação da retroalimentação qual é? 
O trabalho todo é para que não ocorram falhas, mas elas ocorrem e uma vez ocorrendo existe 
este procedimento de trazer efetivamente para a área que gerou aquela reclamação, a área de 
atendimento é uma área de campo, um técnico no campo, e levar até o Vice Presidente dessa 
área, o Diretor, o Gestor e até a pessoa que cometeu a falha para apontar, olhe, aconteceu esta 
situação. Qual medida pode ser adotada para que não volte a ocorrer além da primeira 
providência que é reparar ao consumidor. 
Essa é uma linha muito importante e todo este trabalho é feito com esta finalidade e causa uma 
grande satisfação, além destas questões de prêmios, rankings, quando a Sky se depara com 
manifestações espontâneas de consumidores, isto é muito comum, tem até um trabalho sobre 
isso, Face book, Twitter, Orkut, de consumidores elogiando a rapidez, a qualidade. 
Realmente, problemas ocorrem? Ocorrem. A empresa adota medidas para corrigir e reparar ao 
consumidor, mas também tem uma satisfação muito grande espontânea dos consumidores, isso é 
algo que motiva a empresa a continuar trabalhando neste sentido de melhoria contínua. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Dr. André? Depois ouviremos os 
Deputados. 
 

O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Pois não. Eu vim aqui preparado para falar um pouco da 
NET Serviços e da nossa operação em São Paulo de uma forma mais geral e de forma a 
apresentar até um pouco da nossa estrutura operacional, estrutura dos nossos serviços para que 
seja um pouco mais fácil identificar o porquê das falhas e da dificuldade de que efetivamente 
existe na prestação desses serviços. 
Nós entendemos que nós prestamos um serviço de qualidade, mas é um serviço difícil de prestar 
inúmeras ocorrências, e o nosso trabalho infelizmente é o de corrigir falhas e o de solucionar 
problemas, mas efetivamente esta é a nossa postura. 
Por exemplo, a NET hoje é a maior operadora de serviços via cabo da América Latina. Porque eu 
digo serviços? Porque inicialmente era apenas uma operação de TV a Cabo, ou seja, de 
Televisão por Assinatura a Cabo. Com a convergência digital a NET é uma das maiores 
prestadoras dos serviços de Banda Larga, assim como de Telefonia Fixa. O desdobramento disso 
pelo menos em nível de reclamações é bastante grande porque um domicílio nós não temos um 
contratante, nós temos em média quatro moradores e como causa de reclamação de um serviço, 
não é um serviço por assinatura, mas três serviços. 
Isso serve muito para multiplicar exponencialmente o número de possibilidades de que uma 
reclamação, uma necessidade de atendimento ocorra. Então, para ter uma noção de números nós 
temos 12 milhões de serviços contratados. Nós temos assim, no Brasil nós temos 4,5 milhões de 
assinaturas de TV, nós temos quatro milhões de assinantes de Banda Larga e nós temos 3,6 
milhões de assinantes de Telefonia Fixa. Mas não são pessoas, são domicílios, novamente esses 
números são sempre multiplicados pela média do IBGE de um domicílio porque o reclamante 
nunca é o titular, nunca é a pessoa que contratou, é qualquer um da casa, inclusive o empregado 
doméstico. 
Falando de São Paulo. Em São Paulo a NET, o Alexandre apontou diferentemente da Sky nós 
não temos essa presença em qualquer área do território nacional, inclusive. São Paulo nós 
estamos em 51 cidades, nós temos mais de seis milhões de domicílios cabeados no Estado e aqui 
no Estado nós geramos nove mil empregos diretos e oito mil indiretos. 
É importante dizer o seguinte que esse nove mais oito são 17, assim, a NET não funciona nesse 
Estado sem essas 17 mil pessoas. Então, tudo o que é terceirizado é absolutamente essencial ao 
serviço e tudo o que é terceirizado é responsabilidade da NET. A NET assume esta 
responsabilidade e se alguém diz que ela não assume esse alguém é corrigido e nós vamos 
reparar sim. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Isso é contratual? 
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O SR. ISAC REIS – PT – Pela ordem, Eu queria remeter aos dois representantes das operadoras, 
o que eu havia perguntado ao Dr. Annemberg e acrescentar mais alguma coisa. 
É lógico, eu acho que é fundamental nós sabermos o faturamento, o lucro porque essa Comissão 
é objeto de irregularidades com a  prestação de serviços não adequada e a questão da tarifa. Se 
está tendo um lucro, não digo exorbitante, mas um lucro acima da média poderia ser revertido na 
qualidade e na diminuição da tarifa. É isso o que nós gostaríamos até para formalizar o relatório 
que o nobre Deputado Edmir Chedid estará fazendo no final desta Comissão. 
E a questão da espera, do tempo eu falei porque citei a mim que tive uma demora e até deixei de 
ligar novamente porque é transferindo de um para o outro e você não tem o atendimento, mas aí 
(ininteligível) me diz, não, não tem este tipo de espera e nós não temos um mecanismo para 
poder aferir se realmente tem ou não. Gostaria de saber como fazer para ver como está sendo 
feito isso. 
Até a questão, eu queria entender porque essa alta rotatividade? Vamos ser sinceros, se tem uma 
fidelização com o consumidor, não pode ter uma fidelização com os funcionários? Será que é 
péssimo o salário que eles têm? Será que é uma péssima qualidade de serviço que eles estão 
tendo? Isso aí reflete no atendimento ao consumidor? A gente sabe que um funcionário mal 
remunerado, mal atendido ele descarrega no primeiro que vem, então, aquela pessoa que está 
sendo atendida será pessimamente atendida também. O que fazer para pelo menos tentar 
diminuir esta alta rotatividade de funcionários que tem nos Call Centers? 
Outra questão, até por força de contrato, vocês devem gerar um relatório prestando conta para a 
ANATEL ou algo que o valha. Eu gostaria de saber a possibilidade de mandar uma cópia deste 
relatório para que a gente possa ter subsidio o que nem nestes últimos tempos. O número de 
atendimento, o crescimento, o faturamento, enfim, todos estes detalhes que eu acho seria muito 
interessante para esta Comissão. Obrigado. 
 

SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Deputado Isac, agradecemos. Está clara a 
pergunta? São três perguntas que o Deputado fez. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Está claro. (Risos.) Mas como são três perguntas, eu peço 
para me lembrar se esquecer alguma. Com relação aos dados da ANATEL, começando pelo final, 
com certeza, eu ia até voluntariamente a gente estava apresentando os dados aqui os dados que 
a gente apresenta para a Agência que eles elucidam todas estas questões em termos de Call 
Center. 
Com relação à estruturação do Call Center, a remuneração do Call Center, existem vários 
modelos que são perseguidos e não necessariamente um Call Center que é interno ou terceiro 
apresenta uma diferença na prestação de serviços tão grande como se poderia imaginar. Então, 
os salários pagos são salários de Mercado, por ser um emprego de pouca qualificação técnica, ele 
está disponível a muita gente que está em um começo de carreira. É normal uma pessoa que 
recebe uma oferta melhor para algo  melhor, ir para esta coisa melhor, da mesma forma que o 
serviço de atendimento ao cliente é comum, há uma variedade muito grande de serviços, então 
existe a concorrência entre nós. 
Então assim, as operadoras fazem de tudo para melhorar 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Para manter o funcionário? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Manter o funcionário e evitar esta rotatividade que é 
altamente custosa, mais até do que a remuneração dele. Então, uma coisa que é feita é de você 
não estar em um centro, na Avenida Paulista é um péssimo negócio ter um Call Center porque o 
sujeito sai de um endereço e vai para o outro para ganhar um pouquinho mais. Às vezes acontece 
de uma grande operadora de serviços, isso acontecer dentro dela, porque um andar está 
prestando serviços para uma Telefônica e outro andar está prestando serviços para a Net e outro 
andar prestando serviços para outra empresa.  
Então, ali mesmo existe uma concorrência no serviço. O que as empresas fazem é tirar de 
grandes centros, é colocar, por exemplo, Call Center como nós temos em São José dos Campos. 
E são tentativas de fidelizar sempre o atendente, dar benefícios para estes funcionários que são 
benefícios estendidos aos nossos funcionários. Então assim, todos os nossos colaboradores a 
gente faz promoções permanentes para que eles tenham 
 

SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – E com relação à aferição do tempo do Call 
Center, de atendimento? Do tempo de espera? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Novamente, tem que entender direito o seu caso, porque se 
nós temos medidas que são impostas pela ANATEL do telefone tocar e ser atendido, depois do 
atendimento de se falar com alguém. Pelo que o senhor me disse o seu problema é falar com 
muita gente sem solução do problema que é um “troço” assim profundamente lamentável. 
Então, o que nós fazemos? Nós já tivemos Call Centers especializados em Banda Larga, em TV e 
Telefonia. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – E a demora? Por exemplo, Deputado, é TV a
Cabo? A questão da demora, André, diretamente. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – A questão da demora é o seguinte, a pessoa não está 
preparada para cuidar do problema dele e tem que transferir para outra e a ligação demorada para 
chegar no outro atendente ou até mesmo cair. Porque assim, não é esse mesmo atendente que 
vai resolver. Então o que a gente tem feito? A gente está investindo para que o atendente tenha 
condições de resolver qualquer problema sem ter que ficar passando para outras pessoas, porque 
a chance de cair a ligação aumenta. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok.  
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Então assim, é recorrente esse trabalho. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Dr. Ricardo, Dr. Humberto? 
 

O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Com relação à rotatividade do Call Center, na realidade 
a empresa que presta serviços para a SKY tem um ambiente muito agradável, foi eleita inclusive a 
melhor empresa de Call Center para se trabalhar, do segmento, e tem uma remuneração até 
acima do Mercado. 
A dificuldade que eu vejo é que realmente a função de atendente de Call Center é uma função 
muito difícil, precisa ter uma vocação específica porque existem clientes e clientes. Clientes que 
falam educadamente, clientes que realmente gritam, então assim, é uma atividade muito 
desgastante. Para estes jovens que estão no começo de carreira, realmente muitos deles acabam 
vendo que não é o tipo atividade 
 
O SR. – Qual a jornada de trabalho que eles têm? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Eles têm seis horas com vários descansos. O 
fornecedor da Sky tem umas áreas de descompressão com internet realmente para tentar 
minimizar esse desconforto da própria atividade. Realmente a maioria das ligações é de algum 
tipo de solicitação, reclamação, não entendimento. Embora tenham muitas ligações que são 
informações, o pessoal liga para perguntar a hora de filme, de jogo. Então realmente assim, uma 
das explicações, porque isso ocorre no mundo todo, essa rotatividade é pela própria dificuldade 
da atividade. 
Em relação à questão de tempo de espera, a média na Sky é de seis segundos para ser atendido. 
O que acontece são situações pontuais. Por exemplo,  
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Seis segundos? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Seis segundos, a média nossa é de seis segundos. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Você tem o número do Call Center para eu 
ligar agora? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Tenho sim. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Seis segundos? 
 
O SR. – Seis segundos para falar alô, é isso? 
 

O SR. – O consumidor não pode saber disso só a partir da própria pergunta do consumidor. Na 
minha opinião ele deve ser orientado no momento da compra sem qualquer tipo de enganação. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Corretamente e enfatizado que com relação àquela oferta 
existem muitas outras condições que não estão ali apresentadas. Até porque é um exercício difícil 
você tratar com essa variedade de informações e traduzir tudo em um pequeno espaço de tempo. 
É obvio, existe o desejo da venda, mas é obvio também que existe uma recomendação nossa 
quanto à clareza, que todas as informações essenciais sejam claramente ditas. 
Então assim, eu posso até levantar os dados de como são feitas e aí eu trago para não ficar 
falando por falar, a nossa forma de apresentação de promoções e dar os dados aí para 
encaminhar 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Encaminhe então para esta CPI como V. Sa. 
está colocando. A mesma pergunta, Deputado? Como ele dirigiu aos dois, eu gostaria, Deputado 
Carlão, que o Dr. Ricardo ou Humberto, qual dos dois vai responder? 
 
O SR. - Eu posso começar. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. 
 
O SR. – Agradeço a pergunta. Em primeiro lugar a Sky como 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Presidente, deixa eu só 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Deputado Carlão. 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Deixa eu só (ininteligível) a pergunta dele, porque aí a 
hora que ele responder ele já vai porque, eu sou cliente Sky no interior e NET em São Paulo, 
então, nesse raciocínio do Dr. André, vamos supor que o cliente, o consumidor fez o plano, com 
certeza é um plano que vocês fizeram para vender e tem todo o direito, não é esse o 
questionamento, e que daí a 90 dias aumente a parcela ou a prestação, enfim, e a pessoa não 
pode pagar mais. 
Qual a possibilidade dele cancelar esse plano no meio dessa promoção? Na hora que ele 
descobrir, ou o cara não entende às vezes e não conseguiu entender como é que é, mas é um 
plano de 12 meses para poder ter o benefício ou é um plano que com 90 dias se ele quer 
terminar. Por isso que eu te interrompi, me desculpe, mas era para 
 

O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Varia dependendo da modalidade da promoção. Se é uma 
promoção incondicional, ele cancela a qualquer tempo e sem 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Mas a maioria das vezes a promoção tem a fidelização. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Eu vou levantar os dados, eu acho que é uma afirmação 
difícil de fazer. Eu acho que não, a maioria das promoções são incondicionais. No entanto, nós 
temos a fidelização novamente, a fidelização é a forma de você baratear um custo de entrada, 
você tira uma barreira inicial para cobrar ao longo do tempo. Se você não recebe isso ao longo do 
tempo, você tem prejuízo com esse negócio, então é essa a dinâmica de fidelização. 
No caso de fidelização ele tem que pagar uma multa de saída, uma multa proporcional pelo prazo 
que ele usufruiu sem honrado o restante do prazo de fidelização. Não é uma multa de cobrar tudo 
que ele teria que ter pago, nem nada disso. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Até porque o Código Civil estabelece o 
cumprimento da obrigação em parte, penalização proporcional também é em parte. Dr. Ricardo, 
Dr. Humberto? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA - Na verdade eu comecei dizendo que a Sky como 
empresa fechada não divulga números, resultados, mas o que eu posso adiantar é que o volume 
em investimento em publicidade ele tem que atender a exigência primeiro da competição, 
realmente é um Mercado que tem uma competição muito grande, e segundo, da ampliação do 
serviço. 
Hoje a Sky é oferece serviços para o pessoal que está ascendendo na vida social, é o pessoal da 
classe média, isso demanda uma nova, um novo tipo de publicidade. Então, essa segmentação, é 
um novo investimento para poder atender ao público A, B, o público que já era assinante e 
também os novos assinantes. Esses investimentos constantes estão sempre na Mídia justamente 
para atender isso e a demanda da competição. 
Por outro lado, em relação às promoções de preço, na Sky nós estamos com um aprimoramento 
constante. Então o Jurídico revê toda e qualquer publicidade em qualquer meio que seja feita 
previamente. A nossa recomendação sempre é, na dúvida é pró-consumidor, nós partimos da 
premissa de que o consumidor está de boa fé. 
O material tenta ser sempre o mais transparente possível, o mais claro possível. O direito de 
arrependimento do consumidor também é garantido e recentemente nós implementamos 
 

SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Com penalização, direito de arrependimento 
com penalização. 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA - Não! Esse é aquele arrependimento do Código de 
Defesa do Consumidor, sete dias 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – No prazo legal, ok. 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA - Isso. E, além disso, temos um novo procedimento que é 
chamado (ininteligível) que após a contratação do cliente ele recebe uma ligação do atendente 
confirmando os valores, os preços, este é um novo procedimento que foi implementado e que visa 
justamente isso, eliminar esse entendimento que é possível de acontecer em uma ligação por 
telefone, mesmo na leitura de um material. 
Eu vou deixar aqui um material da Sky, publicitário,  
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – E V. Sa. também encaminhe à CPI igual, 
como o Dr. André se comprometeu pela NET sobre a pergunta do Deputado Alex Manente quanto 
ao investimento em propaganda em relação ao faturamento adicionado pelo Deputado Carlão 
Pignatari, essa última colocação. Essa é a propaganda da Sky? 
 
O SR. – A Sky, como é uma empresa fechada, Presidente, ela não é obrigatória a dizer nenhum 
tipo de números de interesse, mas um percentual se for possível 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA - Eu vou buscar o que for permitido.  
 

SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Eu agradeço.  
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA - Só complementando, em relação também à questão do 
cancelamento, então, todos estes procedimentos visam a permitir, inclusive, mesmo quando o 
cliente ele entendeu errado, um cancelamento imediato. Até o Decreto do SAC nos obriga a 
possibilitar o cancelamento imediato. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Nesse prazo de sete dias? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA - Não, mesmo após esse prazo o assinante tem o direito 
de cancelar a qualquer momento 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Sem penalização pecuniária? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Sim, se tiver fidelização ele terá, mas nesse período 
inicial a Sky isenta essa fidelização. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Dr. Humberto, o senhor quer adicionar alguma
coisa? 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Acho que o Dr. Ricardo foi claro. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Deputado Isac? 
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O SR. EDMIR CHEDID – DEM - A outorga é para um município? 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Isso. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Desculpa interromper, 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Concluiu a pergunta? Só um minuto, Dr. 
André. Concluiu a pergunta, Deputado? 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM - Tem mais umas oito ou 10 aqui. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Então essas duas primeiro. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Então assim, a outorga, toda a sistemática de concessão de 
licenças no Mercado de TV por Assinatura está mudando, vocês sabem disso. Recentemente foi 
promulgada a Lei 12475 deste ano que regula, a Lei da Comunicação de Acesso Condicionado, e, 
portanto, a partir dela nenhuma nova licença de DTH, de Cabo, MMDS será expedida. Então nós 
vamos dar o esclarecimento para mostrar como era, mas toda a dinâmica de mercado vai ficar 
muito modificada porque as outorgas de cabo eram área de prestação de serviço sempre foi 
definida como sendo um município e você hoje tem licenças concedidas pelo (ininteligível) que 
foram convertidas em concessões de cabo, depois, de acordo com os termos da Lei do Cabo que 
foi agora parcialmente revogada por força desta nova lei. 
Então a dinâmica é essa, você tem licenças que foram outorgadas em procedimentos licitatórios e 
esses procedimentos licitatórios são sempre feitos nos locais onde tem viabilidade econômica. 
Tanto que a própria ANATEL fez quando estava discutindo um novo planejamento de licença de 
cabo, estudo de viabilidade econômica na maioria dos municípios do país nessa modalidade de 
todo o território municipal chegou a conclusão de que o valor do negócio era zero ou negativo. 
Essa é a realidade brasileira, uma realidade econômica. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Não depende da vontade do município, dos 
munícipes daquela região, é um estudo de viabilidade que é produzido pela própria ANATEL. 
 

O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Produzido pela própria ANATEL, agora, qualquer empresa 
privada 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM - Pela oportunidade, só para, você tem a concessão aqui no 
município de São Paulo, a necessidade lá em Heliópolis, quer ter sinal lá. A concessão está dada, 
os senhores instalam ou não? 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Novamente, não sei. É uma dinâmica do custo/benefício do 
investimento. Se você está falando 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – se você tem uma concessão, é para você servir. Você ganha 
uma concessão, pagou por ela, concorreu 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – De serviço público 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM - E as pessoas, você tem que prestar serviço no município, como o 
senhor mesmo falou agora. Aí quer o serviço em determinado bairro e não tem porque não 
interessa, não é viável economicamente. É essa a resposta, é isso que eu entendi? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – A resposta é a seguinte. O serviço é prestado em regime 
privado, hoje em dia com esta nova lei nem mais é uma autorização. Anteriormente ela era 
interpretada como uma concessão atípica b porque era o contrato de concessão sem bens 
reversíveis, sem obrigação de universalidade e prestado em regime privado. 
Então, em um processo licitatório ganhava e isso era um dos fatores, quem pagava mais pela 
licença e quem se obrigava a uma maior cobertura de rede na cidade, essa era a regra, e aí teria 
que cumprir. 
Agora, se você me perguntar, ah, uma comunidade carente não tem interesse? Em tese tem, mas 
assim, operacionalmente essas áreas hoje se mostram como inviáveis porque você, nos lugares 
onde nós temos rede nós não conseguimos fazer manutenção, não temos acesso à casa do 
cliente, os nossos carros são roubados. Isto são dados. 
 

SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Tem alguma área neste regramento até então, 
sem falar no advento desta lei federal que rege a matéria daqui por diante, evidentemente a lei 
não retroage, não é isso? Mas nesse regramento até então, tem alguma área por ventura que 
obteve a licença e com a obrigação de cobrir uma determinada área que a NET não conseguiu? 
Obteve a licença e que não chegou a expandir a área que teria que ter expandido em decorrência 
do pacto da obrigatoriedade corrente no processo licitatório? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Novamente, existe, eu acho que São Paulo não existe e se 
existir é muito pouco, se não for nesta situação que eu mencionei agora de falta de segurança 
para prestar o serviço. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – O senhor pode precisar para esta CPI quais as 
áreas que é obrigação da Net que deveria cobrir decorrente desta obrigação assumida por 
ocasião  da conquista do certame e que por falta de segurança, esses elementos que o senhor 
está colocando aí não conseguiu a expansão ainda. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Provavelmente, até no caso de São Paulo e como nós 
estamos falando de São Paulo, estas áreas nem são objeto de uma obrigação de cabear. Porque 
a obrigação na maioria dos nossos casos 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Mas eu estou perguntando só na questão da 
Cabo. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Sim, na NET só tem cabo, a não ser duas, três licenças de 
MMDS, mas eu estou  me referindo exclusivamente a cabo. Sim, as nossas licenças antigas são 
conversões de TV estão 100%honradas e mais, ultrapassam o nosso compromisso de 
cabeamento. 
As licenças, as empresas que nós adquirimos e que tinham essa obrigação ainda não cumprida, 
nós temos um cronograma de acabar com esse déficit 
 

SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – É grande o passivo? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – É muito pequeno se existir. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. 
 
O SR. EDMIR CEHDID – DEM - Tem como encaminhar para a gente qual o passivo? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Sim, claro. 
 
O SR. EDMIR CEHDID – DEM – E qual a dificuldade, em que área, que região que tem problema 
com segurança, porque nós também vamos trabalhar e encaminhar 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Sem dúvida! 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Eu acho que é muito importante 
 
O SR. EDMIR CEHDID – DEM – Colocar o problema que vocês encontram lá também. 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Dr. Ricardo sobre as duas perguntas do 
Deputado? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – A situação da Sky é um pouco diferente Ela só oferece 
TV por Assinatura, então não tem essa situação de ter outros serviços em conjunto. Em relação à 
questão de abrangência a Sky atende a todo o território brasileiro, tem assinantes em todos os 
municípios no Estado de São Paulo e no Brasil tem em mais de 5000 municípios. Obviamente tem 
localidade onde não tem energia elétrica, não tem TV e não daria para prestar. 
Então assim, em termos de cobertura, de oferta dos serviços é em 100% do território nacional. 
 

O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Embora a Legislação fale em um minuto para ser 
atendido, a média é essa. O que acontece é que há situações pontuais. Um exemplo que eu 
quero citar quando teve a luta do Vitor Belfort e Anderson Silva, na mesma hora a base de 
assinantes inteira ligou para tentar comprar essa luta, obviamente o tempo de espera com um fato 
extraordinário desse acabou sendo muito maior. 
Na próxima luta que foi a mais recente, a Sky já sabendo desta atividade se dimensionou, pediu 
um dimensionamento maior e não ocorreu esta questão. Existe inclusive uma segunda empresa 
que é responsável pelos casos de transbordo, quando a capacidade de ligação se esgota passa-
se para esta segunda empresa. 
Então assim, obviamente falhas pontuais acontecem, depende de horário de pico, depende de 
alguns fatores, mas de qualquer forma a empresa busca sempre esse atendimento rápido e dento 
da legislação. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Seis segundos? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Essa foi a média 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Eu vou aferir. Deputado Edmir Chedid? 
Deputado Isac? 
 
O SR. ISAC REIS – PT - Quando eu coloquei que eu, eu sou assinante da Sky e desliguei porque 
achei um absurdo o que estavam fazendo transferindo de um para outro. Eu só queria saber por 
que um canal tinha saído do ar. Aí um passava para outro até eu desligar e eu acho que isso 
 

O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Isso é lamentável. 
 
O SR. ISAC REIS – PT - Infelizmente. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Tem como localizar esta ligação? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Sim. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Tem como localizar? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Isso quando gera 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Eu gostaria, Deputado, o senhor me permite 
fazer isso? 
 
O SR. ISAC REIS – PT - Lógico. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – V. Sa. Tem como localizar essa ligação do 
Deputado Isac? Foi o senhor mesmo, Deputado? 
 
O SR. ISAC REIS – PT – Eu mesmo. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Tem Humberto? Dr. Ricardo? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Sim, tem um procedimento para localização, a 
empresa é uma empresa terceirizada, tem um protocolo. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Então eu gostaria de localizar esta ligação do 
Deputado Isac, está bom? Contribua conosco neste sentido, está bom, Dr. Ricardo? Deputado 
Isac, concluiu? Ok. 
Antes do Deputado Edmir Chedid, Deputado Carlão, nós aprovamos uma Lei aqui nesta Casa de 
autoria do Deputado José Cândido, do PT, e sancionada pelo Governador do Estado que obriga 
as empresas a encaminharem, eu não estou recordando o prazo, a cópia do contrato de pacto 
gerado através de SAC e Call Center. 
 
O SR. – Quinze dias. 
 

SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Quinze dias. Já está ciente desta Lei, 
Humberto? 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Sim, sim. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Está cumprindo, já? 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Exatamente. A Sky, no momento da instalação na casa do 
consumidor juntamente com o decoder vai uma via do contrato que regula o relacionamento com 
o consumidor. 
Inclusive quando é assinada a OS de instalação há duas menções no título do documento e logo 
abaixo, se não me engano do local onde o consumidor assina dando conta que recebeu o 
contrato. Isso já é feito há muito tempo. 
Além disso, ele é disponibilizado na internet, por diversos meios de comunicação as condições e a
empresa também esta desenvolvendo um novo procedimento que deve entrar até o final deste 
ano que, o consumidor quando contrata com a Sky ele vai receber um e-mail com um link para 
consultar este contrato, outro link para consultar a programação, toda a estrutura de pacotes e o 
principal, as condições de contratação dele, o pacote que ele escolheu, o valor que ele vai pagar, 
o desconto que atualmente não temos esse desconto, que é por determinados meses e depois 
volta em linha de atuação. Só em alguma ação muito pontual, aqui em São Paulo, por exemplo, 
não tem atualmente. 
O que mais? 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – E as faculdades que ele tem? As prerrogativas 
do prazo “x”, com essas advertências legais, do direito de arrependimento. 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Isso tudo tem no contrato, principalmente a questão da 
fidelização, sendo que a Sky vincula isso a uma situação de benefício do consumidor. 
Até uma questão que foi levantada anteriormente, a Sky oferece sim, a venda do decodificador. 
Ela oferece a venda, até no contrato a primeira opção que vem no texto é a venda, o comodato 
sem custo para o consumidor, ou a locação. 
 

SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Dr. André, essa mesma pergunta. A NET está 
encaminhando já a cópia  do contrato? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Sim. Praticamente o mesmo tipo de operacionalização. 
Assinante recebe todo o kit, o conjunto de materiais sobre o serviço juntamente com o 
equipamento, a instalação do equipamento quando isto é feito na casa do assinante. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – O Dr. Ricardo está solicitando o encarte aos 
autos desta CPI, um modelo de contrato, condições gerais de assinatura. Eu gostaria que a 
Secretária passasse para todos os Deputados desta CPI, então está deferido o encarte e depois 
eu quero uma cópia para eu me debruçar e ler com muita serenidade. Deputado Edmir Chedid? 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Eu tenho algumas perguntas, sim. Perguntar aos representantes 
das empresas, o usuário da NET acabou de instalar o serviço na casa dele na semana passada e 
não recebeu contrato nenhum. Tem aqui um caso específico aqui, exemplo para que os senhores 
tomem ciência, o contrato não está acompanhado como o senhor colocou agora. 
Presidente, eu gostaria de perguntar aos dois como eles se sentem, porque eu entendo que é um 
desrespeito ao direito do consumidor ou até uma fraude quando a venda de produtos 
separadamente tem um valor maior do que a casada. Então, TV por assinatura mais Banda Larga 
e Telefonia muitas vezes é mais barato do que qualquer venda separada. 
Tudo bem, é uma promoção, é bonito dizer, mas você induz muitas vezes o consumidor que 
necessita do serviço acabar comprando. Claro, faz parte do marketing, é o mundo que está aí, o 
consumo, mas eu acho que nós devemos ter regras diferenciadas nisso. 
Eu gostaria de ouvir a opinião deles, é uma pergunta. A outra é, porque em determinadas regiões, 
principalmente as periféricas a TV por Assinatura não chega? Não existe o Mercado? É mais ou 
menos como disse o representante da Net 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Da ABTA. 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM - Não tem interesse, não há Mercado? Não consegue pagar? A 
empregada doméstica não consegue pagar este serviço, é só na casa da patroa? 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Só um esclarecimento, a ABTA, Dr. 
Annemberg colocou que 135 municípios em São Paulo são cobertos pela TV a cabo, mas tem que 
ter a outorga da ANATEL, por satélite, a DTH, é isso mesmo? Se eu estiver errado, todos os 645 
municípios. 
Então, TV por Assinatura a Cabo depende da outorga da ANATEL, e satélite 645 municípios são 
cobertos. 
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SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Que V. Exa. preside tão bem há três, quatro 
biênios a Comissão de Transportes aqui na Casa. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – A Gol tem 2500 operadores de Call Center, ela tem 120 aviões 
só. Eu não sei fazer a relação, mas será que 2500 operadores só 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Para cerca de quase cinco milhões, isso 
assinantes em São Paulo, quatro milhões e meio. Se for multiplicar pelo número de moradores, 
isso quanto dá? 
 
O SR. – Na verdade eu acredito que a informação do Dr. Alexandre está um pouco desatualizada, 
só a Sky tem mais de 2500, tem quase três mil atendentes. 
 
O SR. ALEXANDRE ANNEMBERG NETO – Eu me referi a uma única operadora (inaudível). 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. 
 
O SR. – Quando o senhor se referiu a 40 milhões aproximadamente sendo atendido. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Seria importante encaminharem o número de 
funcionários só para fazermos essa relação. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM - Para termos uma noção, não é? 
 
Vozes sobrepostas. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – A CPI aqui não tem vontade de matar ninguém, de prejudicar 
ninguém, o que nós queremos é melhorar o serviço prestado ao consumidor, ser informado até 
para saber o que fala. 
 

SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – O que nós queremos aqui, aliás, boa 
colocação Deputado Chedid, Deputado Isac e os Deputados aqui e ilustres convidados. Nós 
estamos aqui defendendo o interesse comum, o patrão de vocês são os mesmos patrões nossos 
que é o munícipe, o consumidor. Nós defendemos uma causa comum aqui. 
Eu tenho certeza de que este relatório final que nós vamos encaminhar para todas as autoridades 
neste país, em São Paulo, institucionais e autoridades de repente aí interessadas, estaremos 
encaminhando esse relatório que deverá ter uma consistência e aí precisamos da contribuição 
para termos neste relatório não somente consistência jurídica, técnica também para contribuirmos 
com este processo de avanço desta tecnologia e trazermos aí uma boa presteza, um bom serviço 
desta CPI àquele que nos colocou neste lugar. Deputado Edmir. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Outra pergunta, talvez não tenha números, mas nem números, 
percentuais, não nos interessa ficar sabendo quanto os senhores faturam, isso a gente vai buscar 
onde tiver que buscar, mas a Receita da operadora. Então nós temos lá assinatura, serviços e 
existe a publicidade veiculada. Como é essa relação?  Esse valor da publicidade, o que é 
veiculado hoje, publicidade na TV a Cabo, quanto fica para a operadora, para a produtora? Como 
funciona esse Mercado com vocês? 
E para já dar continuidade também, essa pergunta se faz porque eu tenho recebido reclamações 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – O Deputado Carlão fez alusão a isso. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Na Comissão de Transportes e Comunicações a reclamação é 
que é muito comercial a programação, tem de tudo, a gente recebe, é uma caixa de ressonância, 
a Assembleia é isso. Então a gente tem que perguntar, se existe em um bloco, em uma 
programação de uma hora eu vou ter cinco, seis blocos comerciais de quantos segundos, 
minutos, como é o faturamento disso? Se não tiver agora pode encaminhar depois se puder, para 
termos a condição de colocar em nosso relatório respondendo essas perguntas. 
 

O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Existe toda uma dinâmica de Mercado que é uma dinâmica 
mundial em TV por Assinatura. A TV por Assinatura tem essencialmente uma programação 
básica, esquecendo a nomenclatura do Brasil porque aqui o básico é o pacote de canais 
obrigatórios, deixando isso de lado um pouco, no mundo o pacote básico é aquele que o 
programador, que licencia este direito, que é o titular deste direito ele exige que o operador leve 
para  toda sua base de assinantes, até porque a programação deste pacote é mais barata, mais 
assistida e portanto tem  para o programador uma Receita Publicitária maior. 
A rigor, a Receita publicitária é toda do programador, na contratação junto a cada operador é 
possível que ele diga, olhe da minha Receita Publicitária como uma colher de chá eu lhe darei um 
ou dois minutos por hora para explorar também Receita Publicitária, este é o módulo da 
contratação dos canais básicos. 
Canais Premium invariavelmente não têm ou tem muito pouca publicidade porque aí ele vive sim, 
essencialmente da Receita da assinatura e a natureza das coisas. 
As operadoras hoje caminham também para uma modalidade de serviço que é toda feita sob 
demanda, por exemplo, a NET disponibiliza para assinantes a programação sem qualquer custo 
adicional que pode ser vista a qualquer hora pelo comando do assinante, por uma classe de 
assinantes, porque é uma tecnologia que está sendo desenvolvida. 
Para outra classe que é um segmento de locação aí se cobra um valor por isso. Então existe uma 
dinâmica de mercado, a dinâmica do programador é essa, quem fica com a Receita Publicitária é 
o programador e essa é uma prática deles. 

Existem agora, não sei se tentativas de regulamento, acabou acontecendo alguma limitação da 
quantidade de publicidade que ficou equiparada à da radiodifusão, 15 minutos. 
Mas o que acontece hoje em dia e o que é importante, o assinante de uma operadora de TV a 
Cabo, ele tem várias opções, não ter serviço nenhum pago e aí ele vai ter uma radiodifusão de 
qualidade que presta um serviço absolutamente gratuito ou ele vai continuar querendo pagar essa 
quantia para ter o teu serviço e ele vai ter uma quantidade muito grande de operadoras diferentes 
com maior ou menor número de canais básicos e com preços diferentes por cada segmento de 
pacotes. É assim que funciona. 
É por isso que existe hoje em dia uma tranqüilidade muito grande para o consumidor. O consumi 
odor que está insatisfeito com a NET, embora ele possa demorar alguma coisa para resolver 
eventualmente uma pendência dele, ele pode largar da NET amanhã e largando da NET ele vai 
ter aqui em São Paulo a opção da Sky, da Via Embratel, da Telefônica, Avaí ter a opção da GVT. 
Então ele tem uma gama de opções muito grande, muito maior inclusive do que você tem em 
cada lugar dos Estados Unidos. 
Nos lugares de maior concorrência nos Estados Unidos, vamos pegar Nova York, em uma 
determinada geografia de Nova York você terá uma única operadora de Cabo, a concessionária 
de voz fixa prestando serviços e dois serviços de satélite. Em São Paulo você tem NET, TVA, 
Telefônica por satélite, Via Embratel por satélite, a Oi teoricamente com satélite, mas a presença 
dela em São Paulo na prática é tímida, eu não estou dizendo quem está e poderia, estou dizendo 
quem efetivamente está disputando  o Mercado. É assim que está acontecendo. 
 

SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – E quanto à questão da venda casada, que 
inclusive o André não respondeu? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Desculpa. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – O Ricardo está com a palavra. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – É que ele respondeu que só presta o serviço de TV por 
Assinatura. 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – É um serviço só, não existe essa possibilidade 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – E a NET? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – A NET presta os três serviços e de fato ela tem uma oferta 
que sem dúvida nenhuma de uma forma absolutamente lícita mais vantajosa conforme um 
número maior de contratações. Como qualquer coisa que você tem ou mesmo serviço em maior 
escala, ou de vários serviços, é prática recorrente em qualquer Mercado, em qualquer setor de se 
ter um benefício maior conforme se contrata mais. Isso não precisa ir longe. 
No entanto, o que não pode acontecer e é rigorosamente observado, é de não existir a oferta 
isolada dos serviços pelo valor justo dele. E eu digo valor justo não só pelo que a Companhia tem 
que ser, mas pelo que o Mercado pratica. 
Agora, porque a NET pode cobrar tão pouco a mais quando ela oferece outros serviços? Pelo 
único motivo, vai tudo pelo mesmo cabo. Se você contratar o meu serviço por assinatura eu vou lá 
e conecto o cabo na sua casa, aí você fala, agora eu quero dados, eu falo, pois não. Instalo só um 
aparelhinho, o cabo é o mesmo. O custo de rede todo eu já fiz e já está lá, então é um custo 
marginal para eu prestar o serviço de Banda Larga e de Telefonia é muito elevado, e isso me 
permite praticar os preços que pratico tanto em Banda Larga quanto em Telefonia. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Não tem aí, longe de indução enganosa. 
 

O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – De jeito nenhum! Está tudo publicado, tudo explicado e 
absolutamente legítimo. Ao contrário, não tem tarifa e não tem fundo perdido.  O assinante paga e 
sempre recebe por alguma coisa, não tem custo jogado fora. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Deputado? 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Dar continuidade aqui, nós temos uma lei estadual que obriga 
que o consumidor quando ele contrata o serviço por algum meio, ele também pode desfazer o 
contrato por este meio. Porque a gente pode contratar pela internet e não pode cancelar o 
contrato via internet? 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Na Sky pode. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Eu entendo que na NET pode também, no entanto o meio
telefônico sem dúvida nenhuma é o melhor meio. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Você entende ou afirma? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Afirmo! 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – O site de vocês não tem como fazer isso. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Pode ser uma falha de informação no site. Nós temos essas 
obrigações e eu não sei que site 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – (Ininteligível.) Contratar pode e aí a falha no site tem e não pode 
descontratar. 
 

O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Se o senhor quiser cancelar o serviço o senhor vai conseguir 
com muita facilidade na NET. 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Consegue? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Consegue. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Com a mesma rapidez da contratação? O 
destrato tem o mesmo tratamento, a mesma rapidez? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Basta uma comunicação. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM - Porque a lei fala o mesmo meio, não é uma questão de vocês 
quererem ou não, a lei fala. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Então, nós todos os meios que nós temos, que nós 
oferecemos, a internet é um deles e não é o mais usual, por força da prática da realidade as 
contratações e rescisões na NET se dão por telefone. Mas isso não é uma obrigação, nós temos 
um telefone para vender e para cancelar, nós temos internet para vender e cancelar, acho que até 
meio de correspondência, mas a gente zela por isso. Eu tenho uma equipe que trabalha zelando 
para que isso ocorra. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Dr.  Humberto? 
 
O SR. HUMBERTO CHIESI FILHO – Quando o assinante da Sky faz o login no site, na lateral 
esquerda existe uma opção clara, cancelamento. Ele clicando ali ele faz a solicitação de 
cancelamento on line, isso existe. 
 

O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Para algo que depois eu tenho que conversar com o senhor, 
Presidente, surgiu aqui uma ideia que vem muito ao caso 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Sim. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Mas os senhores têm noção de quanto recebe um operador de 
telemarketing no Mercado hoje? 
 
O SR.– Eu não tenho esta informação exata do salário. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Não tem noção. O Senhor também, não? 
 
O SR. – Infelizmente. Tem muito número para Advogado guardar. Se ele não sabe. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Os senhores encaminhem 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Isso é muito fácil, a prática de Mercado de  
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Eu gostaria que essa solicitação, o Dr. Ricardo 
está anotando aqui, o senhor está anotando Dr. André? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Eu não estou anotando, eu estou com um colega 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Está com o Secretário aí. Eu gostaria que no 
prazo máximo de 10 dias, está bom senhor Relator Deputado Isac, Deputado Edmir? No prazo de 
10 dias encaminhar a esta CPI. Deputado Edmir Chedid 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Vamos ouvir o representante da ABTA que as empresas 
possuem 2500 operadores de Call Center, milhões de consumidores. Outro dia eu estava com o 
dono da Gol batendo um papo, conversando sobre transportes, aeroportos lá na Comissão de 
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O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Agradecer, Senhor Presidente a presença, o comparecimento 
deles aqui. É importante a gente tomar conhecimento. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Importantíssimo. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM - Eu só não ouvi, desculpe, a empresa dos senhores participou da 
CONFECON há dois anos? 
 
O SR. – Desculpa, não participou. 
 
O SR. – Eu não tenho certeza, mas acredito que não. Pelo que eu entendi esse foi um evento 
mais para ouvir a sociedade, os consumidores do que as próprias operadoras. Não foi um fórum 
muito focado para as operadoras 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM - Muito obrigado. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Portanto, o agradecimento ao Deputado 
Isac que contribuiu sobremaneira. Antes de dar o comando. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM - Senhor Presidente, o Deputado Afonso Lobato do PV, pediu para 
que fizesse um encaminhamento à V. Exa. de algumas solicitações, de algumas informações à 
NET. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Sim. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM - E à Sky. Quero passar às mãos de V. Exa. para as providências. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Deputado Edmir, nós vamos pautar na 
próxima reunião e analisar na próxima sessão, e analisar Deputado Edmir, o conteúdo desses 
ofícios do Deputado Afonso Lobato que, aliás, é membro desta CPI e oportunamente estaremos 
deliberando e encaminhando para as operadoras aqui presentes. Esgotado o objeto desta sessão, 
está encerrada. 

 
 
 

*      *      * 

Documento 12 
 
 
 
ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CONSTITUÍDA 
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR E APURAR A PRÁTICA DE IRREGULARIDADES E DE 
MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, FORNECIDOS 
PELAR RESPECTIVAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS 
 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e onze, às dez horas, no Plenário José 
Bonifácio da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Quarta Reunião da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 32, de 2011, com a finalidade de 
investigar e apurar a prática de irregularidades e de má qualidade na prestação dos serviços de 
TV por assinatura, fornecidos pelas respectivas empresas concessionárias, sob a presidência do 
Deputado José Bittencourt. Presentes os Senhores Deputados Mauro Bragato, Carlão Pignatari, 
Edmir Chedid, Alex Manente, e Donisete Braga. Ausentes os Senhores Deputados Isac Reis, 
Jorge Caruso, e Afonso Lobato. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e solicitou a leitura da ata da reunião anterior, que por solicitação do 
Deputado Alex Manente foi dispensada, e a ata foi aprovada. Passou-se à discussão e votação do 
Requerimento do Relator, Deputado Edmir Chedid, que solicita “a convocação dos responsáveis 
pelas empresas que prestam serviço de teleatendimento contratadas pelas operadoras de TV por 
assinatura no âmbito do Estado de São Paulo, a serem por estas informadas, bem como a 
convocação de representante do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de 
Telecomunicações no Estado de São Paulo – SINTETEL – SP, para esclarecerem perante essa 
Comissão, as razões da má qualidade na prestação dos serviços, objeto da presente 
investigação.” Após discussão, em votação o requerimento foi aprovado por unanimidade. A 
seguir, o Senhor Presidente passou à oitiva dos convocados, após o Termo de Qualificação e o 
Juramento: 1 – Marcos Bafutto, Diretor de Regulamentação da TELESP/Telecomunicações de 
São Paulo S.A. Respondendo às questões levantadas pelos deputados presentes, falou entre 
outras coisas, sobre: o Grupo Telefonica atende 10% do mercado de São Paulo através de 
satélite; as reclamações em sua maioria se refere a problemas de recepção de sinal e em 
diferenças nos valores cobrados na fatura mensal; e o atendimento do SAC é prestado por 
empresa terceirizada. 2 – A Senhora Simone Floresta de Moraes Sarmento, Gerente de 
Atendimento à Fiscalização do Grupo OI, presente, foi dispensada da oitiva, após ciência de ofício 
assinado pelo Gerente de Relações Institucionais, Senhor Wilson Bôtto Filho, que informa que a 
Oi não presta serviço de TV por Assinatura no Estado de São Paulo. 3 – Camila Ramos 
Montagna, Coordenadora do Departamento Jurídico da TVA, que solicitou permissão, que foi 
concedida, para ser auxiliada nos esclarecimentos por Wellington Ramalho, Gerente de 
Atendimento ao Cliente. Respondendo às questões levantadas pelos deputados presentes, 
falaram entre outras coisas, sobre: a TVA não tem fidelização do cliente, nem cobra taxa quando 
pede o cancelamento da assinatura; procura obedecer aos 60 segundos de espera para o 
atendimento no SAC; e atende por serviço a cabo a 5% do Estado de São Paulo, na cidade de 
São Paulo; o contrato é recebido no ato ou na instalação. O Relator, Deputado Edmir Chedid, 
solicitou cópia da autorização e dos modelos de contrato com consumidores. Nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de 
Audiofonia e cuja ata eu, Edanee Mary Chiarelli, Agente Técnico Legislativo, lavrei e assino após 
sua Excelência.  

Aprovada em reunião de 26/10/2011 
 
Deputado JOSÉ BITTENCOURT - Presidente  
Edanee Mary Chiarelli - Secretária 
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O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Havendo número regimental dos senhores 
Deputados e sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos e declaro aberta esta 
sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito que tem por objeto apurar e investigar a prática de 
irregularidades de má qualidade na prestação dos serviço de TV por Assinatura no Estado de São 
Paulo. Registro a ilustre presença dos Deputados Donisete Braga do PT, Alex Manente que é o 
Vice-Presidente desta CPI e líder do PPS na Casa, Deputado Edmir Chedid do DEM ilustre relator 
desta CPI, e o Deputado Carlão Pignatari do PSDB. Solicito a secretária para ler a Ata da reunião 
anterior.  
 
O SR. ALEX MANENTE – PPS – Para solicitar a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior.  
 

SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Alguém quer ponderar alguma coisa? Dr. 
Ricardo. 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Eu gostaria de acrescentar que eu na verdade esta 
competição é benéfica ao consumidor e traz redução dos preços. Cerca de dois anos atrás os 
pacotes mais baratos de TV por Assinatura era em torno de 100 reais, hoje por menos de 40 reais 
é possível contratar um pacote de TV por Assinatura interessante, com canais pagos, canais 
abertos. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Com qualidade. 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Com qualidade. Então essa é uma tendência que vai 
continuar, entrando mais competidores, acabou de entrar mais uma que é a GVT, então a 
tendência é essa pressão de diminuição de preços. 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Deputado Edmir? 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM - Eu gostaria de ouvir de ambos como é que eles enxergaram essa 
nova regulamentação, como e que eles entendem, se pode ajudar, prejudicar economicamente, 
financeiramente, culturalmente, como é que eles enxergam essa mudança de regra que nós vimos 
ser aprovada um tempo atrás com regulamentação que vem aí, talvez seja mais importante até do 
que a lei propriamente dita. Como eles enxergam isso e se participaram da CONFECON ou não 
há dois anos. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Se refere à Lei Federal que foi sancionada 
pela Presidente recentemente e essa Conferência. 
 
O SR. – Com relação à nova lei, ela tem uma série de méritos e defeitos que eu não vou tocar 
aqui.  Eu vou me focar no aspecto concorrencial dela. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Abertura de Mercado? 
 
O SR. – É, abertura de mercado 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Cotização? 
 

O SR. – Em termos, porque o Mercado não estava fechado. O Mercado agora, uma tecnologia 
que era indisponível à concessionária, em São Paulo no caso a Telefônica e no caso do resto do 
Brasil a OI, vai estar disponível.  
Então assim, a Telefônica vai poder fazer TV por Assinatura com investimento em fibra ou até 
mesmo usando a rede de (ininteligível) dela, ou continuar prestando serviço como já o faz no 
DTH. As por mais que não seja uma diferença enorme, sempre que há um meio a mais para um 
concorrente prestar um serviço é óbvio que isso aumentar a concorrência. A questão da regulação 
da Lei  ainda é uma pendência, a lei foi promulgada, a tramitação tem 180 dias para acontecer e 
tem muita coisa para a ANATEL clarear e regular ou não. Assim, ela tem uma latitude regulatória 
muito grande nesta lei. 
E a nossa preocupação é que a regulação ocorra de forma a incentivar a investimentos em novas 
áreas do que a (ininteligível) investimentos em novas áreas até porque a convergência trouxe uma 
concorrência muito maior do que se imaginava. Antigamente a Telefônica andava sozinha em São 
Paulo, ninguém imaginava que a NET de TV a Cabo ia fazer dados e voz.  
No entanto isso ocorre hoje e de uma forma muito intensa e com efeitos muito claros de 
penetração, um estudo do IPEA, estudo da GV que penetração em Banda Larga onde tem 
concorrência o Mercado, ele cresce 20, 30% porque os preços vão ficando mais baixos. A 
qualidade aumenta isso é um dado. 
E do ponto de vista concorrencial essa mudança é tão clara que o CADE quando aprecia dados 
de concentração que dizem respeito à própria NET, cada vez mais estabelece menos exigências 
competitivas a ponto de nos últimos atos de concentração tendo em vista a aprovação da Lei, não 
fazer exigência nenhuma. 
Então você tinha uma situação da NET comprando outra empresa em uma cidade e a NET 
passou a ser a única operadora de cabo e ele não precisa fazer exigência nenhuma, sendo que 
no passado exigências eram feitas com relação à programação. Então assim, nós temos uma 
oportunidade muito boa, eu entendo que conforme a área de prestação de serviços você vai ter 
um grande investimento sim em várias áreas. Não vai ser algo universal em qualquer área, mas 
será em várias áreas e naturalmente vai havendo um crescimento. 
E não há uma preocupação tão grande em operadora de cabo porque TV por Assinatura é 
multitecnológica. Hoje não temos, mas em breve vamos ter celulares competindo com maior 
eficácia também em TV por Assinatura. É assim que eu vejo isso. 

SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Deputado Edmir? Sabe informar quantas 
cidades só a NET opera? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Em São Paulo? 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Em São Paulo, nós estamos falando em São 
Paulo. Mas eu me refiro somente à NET, que não tem concorrência. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – No cabo? 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Sim, no cabo. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Acho que é em 51. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Com exclusividade? 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Com exclusividade não há. De fato você tem um único 
operador, mas a Telefônica, por exemplo, hoje em dia você tem em São Paulo a TVA, eu não me 
lembro 
 
O SR. – (inaudível.) 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Santos tinha a NET e VIVAX que passaram a ser só NET. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – É isso o que eu quero saber. Esse é o teor da 
minha pergunta com base na sua colocação. 
 
O SR. ANDRÉ MULLER BORGES – Acho que só São Paulo, no entanto com esta nova lei a 
Telefônica poderá fibrar ou não e utilizar a tecnologia de cabo para concorrer mais fortemente com
a NET em qualquer uma dessas cidades que eu estou. Assim como qualquer operador que queira 
cabear uma determinada área. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Dr. Ricardo quer colocar alguma coisa? 
 

O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Sim. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Nós estamos nos dirigindo ao final e 
passaremos o comando daqui a pouco. 
 
O SR. RICARDO LAGRECA SIQUEIRA – Em relação à nova lei a Sky reconhece os benefícios 
da competição, a abertura do Mercado e apóia, mas tenho o entendimento que por outro lado há 
alguns artigos inconstitucionais na lei, principalmente no que se refere à questão das cotas. 
No nosso entendimento o preço que se está pagando para se tentar fomentar o conteúdo nacional 
é muito maior do que deveria ser principalmente porque ele viola direitos de escolha, de liberdade 
dos assinantes. 
Um exemplo, eu não vou entrar no mérito jurídico, mas um exemplo prático seria, a Sky não 
acredita nessa forma de incentivo. Seria um exemplo prático, por exemplo, nos supermercados se 
quiséssemos fomentar a produção de legumes nacionais e incluíssemos em cada carrinho de 
supermercado um saquinho de legumes e isso fosse obrigatório para qualquer consumidor. Ele 
compra o carrinho, compra qualquer coisa, mas tem que levar o legume. 
Então nós entendemos que esse tipo de medida não é a mais adequada e viola direitos 
constitucionais. 
 
SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Acho que esgotamos o objeto desta 
reunião e aqui hipotecamos os nossos agradecimentos ao Dr. Ricardo, Dr. André, Dr. Humberto, 
Dr. Alexandre Annemberg Neto, Dr. Oscar e todos que aqui vieram. Deputado Isac, Deputado
Edmir, os demais Deputados que compareceram, Assessoria, Dr. Hector, Procurador da Casa, Dr. 
Claudio. Os nossos agradecimentos à Imprensa, à TV ALESP, nossa Secretária e vamos 
andando. 
Queremos produzir um grande relatório se Deus quiser e oportunamente estaremos fazendo nova 
convocação. O senhor Relator com a palavra, alguma consideração final? 
 



28 – São Paulo, 122 (89) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 12 de maio de 2012

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Antes de abrir a palavra aos ilustres 
Deputados, o mercado é em torno de 10% nesse início como Vossa Senhoria comentou.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Exatamente, nesses três anos e tanto e, chegando há quatro anos
conseguimos a tecnologia somente por satélite e a TV a Cabo nós éramos impedidos por lei, 
porque a Lei de TV a Cabo impedia a concessão de uma autorização de TV a Cabo.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Então, hoje em São Paulo só opera via 
satélite.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Sim, nós operamos aqui com o nome de Telefônica TV Digital e 
operamos aqui em São Paulo exclusivamente via satélite. 
 
O SR. CARLÂO PIGNATARI – PSDB – Quando o senhor diz 10% do mercado é nacional?  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Não, me desculpe me expressei mal é 10% do mercado paulista. 
Apesar de nós podermos ter atuação nacional, nessa fase como nós estamos ainda com três anos 
e pouco e indo para quatro anos de operação nós buscamos primeiro atender o mercado dentro 
de São Paulo, agora evidentemente com o novo perfil que o grupo tem com a aquisição da 
empresa VIVO, já foi inclusive anunciado ao mercado que nós devemos estar expandindo essa 
atuação, levando essa opção de mais um competidor também para o resto do país, mas quando 
eu falo em 10% do mercado eu falo em 10% do mercado do Estado de São Paulo. 
 
O SR. CARLÂO PIGNATARI – PSDB – Agora com essa nova legislação vocês vão poder usar as 
infovias da telefônica para levar a TV por Assinatura a Cabo.  
 

O SR. MARCOS BAFUTTO – Sim, o PLC116 que foi sancionado pela nossa Presidente a coisa 
de uns 10 dias atrás vai permitir isso para o Grupo Telefônica que nós tenhamos também 
operação utilizando a tecnologia de TV a Cabo, ou seja, meios fixos as infovias isso ainda não é o 
caso, mas a nova Lei de TV a Cabo nós estamos aguardando porque ela ainda tem que ser 
regulamentada pela ANATEL é uma lei que ainda vai sofrer uma regulamentação infralegal por 
parte do regulador e somente então, nós poderemos avaliar todas as circunstâncias, solicitar as 
licenças e começar a operar, hoje nós somente operamos por satélite.   
 
O SR. CARLÂO PIGNATARI – PSDB – A respeito das reclamações eu acho que esse é o objeto 
da nossa CPI, o senhor tem os números das reclamações, a quantidade de atendimento, a 
quantidade de solução dos problemas nesse sentido.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – O que eu posso colocar aqui para o senhor é que nós temos os 
números do PROCON onde nós temos mensalmente algo em torno de 40 reclamações no 
PROCON e também outro indicador que eu posso colocar aqui a ANATEL divulga um ranking 
onde ela publica o número de reclamações que chega a ANATEL e em função disso, em função 
dos números de reclamações da capacidade, resolução da empresa e da velocidade de se 
solucionar o problema a ANATEL atribui uma nota a cada empresa que opera no mercado, nós da 
Telefônica TV Digital nós temos uma nota de 95.72 e ficamos atrás tão somente de uma empresa 
que também opera com tecnologia DTH que tem a nota 9.75, ou seja, nós estamos praticamente 
em termos de nota empatados no ranking que a ANATEL divulga. 
 
O SR. CARLÂO PIGNATARI – PSDB – Qual é essa outra empresa.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – A outra empresa é a EMBRATEL e o ranking da ANATEL e 
divulgado pela internet até tenho uma cópia aqui caso o Deputado deseje, essa cópia foi extraída 
do site da ANATEL e quanto maior o percentual de atingimento dos objetivos. 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Aqui primeiro ele está colocando a TVA
com 100% a EMBRATEL 95% TELEFÔNICA TV DIGITAL 95% quase empatado com a 
EMBRATEL.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Na segunda casa decimal. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Depois SKI, NET e OI TV.  
 
O SR. CARLÂO PIGNATARI – PSDB – Senhor Marcos 40 reclamações para mim e um número 
pequeno. É por mês isso daí?  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Nós devemos ter entre 400 e 450 mil clientes, mas é claro que 
mesmo sendo pequeno para a nossa empresa o número ideal seria de nós não termos nenhuma 
reclamação.  
 
O SR. CARLÂO PIGNATARI – PSDB – Eu vejo que todas as TVs por assinatura no meio digital 
elas tem um número muito menor de reclamação porque e um sinal que pode acontecer por um 
vento, por algum mal tempo que acontece o que não é o caso das TVs a Cabo que tem aquela 
confusão dos três em um deles, que você não sabe se a pessoa esta reclamando da internet, se 
esta reclamando da televisão ou se esta reclamando do telefone, quer dizer, isso acaba definindo, 
mas era só isso muito obrigado Dr. Marcos.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Falhas no sinal existem Dr. Marcos.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – A falha de sinal na tecnologia via satélite sofre as influências que 
são normais numa propagação via rádio. 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – É extenso, longo. 
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Não, porque o sinal vem do satélite e ele orbita a uma distância de 
36 mil quilômetros da terra, em função até dessa distância... 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Mas, tem reclamação nessa área de falha 
de sinal.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – As reclamações de falha de sinal elas são mais relacionadas à 
intemperies, tal como, chuva muito forte que pode gerar intemperies climáticas isso com relação a 
qualidade do sinal, ou às vezes também acontece muito com ventania que desalinha a antena. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – O quê nós temos aqui de principal 
reclamação são falhas de sinais, problemas no SAC principalmente via telefone, demora de 
atendimento, a questão de cobranças indevidas, falhas contratuais e outras demandas que nós 
temos aqui Dr. Marcos diretamente a essa questão do SAC, falhas de reparo técnico demorado e 
às vezes precisa de algum reparo técnico, como é que o senhor pode nos ajudar.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Com relação ao reparo no nosso caso o reparo se limita muitas 
vezes ou a alguma necessidade de troca da caixa que fica dentro da residência do cliente ou 
algumas vezes também alguma questão de realinhamento de antena, um caso de uma ventania 
muito forte a antena pode não apontar exatamente para o satélite então, nesse caso é necessário 
a presença de um técnico que geralmente precisa subir ao telhado da casa do nosso usuário e 
efetuar esse tipo de reparo, em termos técnicos e a situação mais comum que se tem. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – E o SAC.  

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – É regimental o pedido de Vossa 
Excelência e com a aquiescência dos pares dispensamos a leitura da Ata e damos por aprovada.  
Nós temos uma pauta senhores Deputados que é a oitiva do senhor Marcos Bafutto, que é Diretor 
de Regulamentação da Telefônica e também a oitiva da senhora Simone Floresta de Moraes 
Sarmento, que é a Gerente de Atendimento da Fiscalização do Grupo Oi e da senhora Camila 
Ramos Montana, que é Coordenadora do Departamento Jurídico da TVA e temos também um 
requerimento de autoria do Deputado Edmir Chedid para convocarmos a prestar esclarecimentos 
e contribuir com esta CPI o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações do 
Estado de São Paulo. O conteúdo do requerimento é o seguinte: solicito a convocação dos 
responsáveis pelas empresas que prestam serviço de tele atendimento contratadas pelas 
operadoras de TV por Assinatura no âmbito do Estado de São Paulo a serem por estas 
informadas, bem como, a convocação de representantes do Sindicato dos Trabalhadores 
(SINTETEL). Eu quero primeiro fazer o encaminhamento para aprovarmos esse requerimento e a 
seguir passarmos a oitiva das pessoas convidadas aqui presentes. Os senhores Deputados estão 
de acordo com a aprovação deste requerimento. Em discussão. Não havendo oradores inscritos 
esta encerrada a discussão. Em votação. Aprovado o requerimento do Deputado Edmir Chedid 
com a incumbência da secretaria expedir o ato convocatório para a próxima quarta-feira, e no 
mesmo diapasão nós solicitamos também que seja expedido pela secretaria a convocação da 
PROTESTE, que é uma associação que agrega também os interesses dos consumidores desses 
serviços aqui no Estado de São Paulo, os Deputados estão de acordo que também convoquemos 
a PROTESTE. Fica aprovado esta convocação. Acaba de chegar e também presente a esta 
reunião o Deputado Mauro Bragato ilustre Deputado desta Casa e membro da bancada do PSDB.  
Senhores Deputados a ABTA nos encaminhou aquelas solicitações que fizemos na última sessão 
o contrato social foi passado via e-mail, o Dr. Oscar passou às nossas mãos o regulamento de 
proteção e defesa dos direitos dos assinantes dos serviços de televisão por assinatura, Resolução 
nº411 e Resolução nº488 de tal modo que fazemos anexar aos autos, eu só solicito ao senhor 
Oscar que faça via e-mail para termos agilidade na apreciação e no repasse dessas informações 
para os ilustres Deputados então, Dr. Oscar por gentileza procure a nossa secretaria e encaminhe 
via e-mail essas informações relevantes para os nossos trabalhos. Só para registrar, o Deputado 
Padre Afonso Lobato que é membro desta CPI encaminhou também um documento na última 
reunião a respeito também desta temática e como não estava endereçado a esta CPI e sim a 
Comissão de Defesa do Consumidor que é uma comissão permanente desta Casa, nós estamos 
orientando a secretaria para que retorne via ofício ao Deputado Padre Afonso Lobato solicitando 
que seja endereçado diretamente a esta CPI e nós tomaremos as diligências necessárias uma 
reclamação concreta sobre a má prestação de serviços por parte da NET, depois publicaremos 
aos senhores.  

O SR. DONISETE BRAGA – PT – Senhor Presidente, eu estou coordenando a Frente 
Parlamentar de Combate ao Crack e nós temos uma agenda aqui do lado no outro plenário e eu 
coordeno essa Frente, eu vou me ausentar durante um período e depois eu vou dialogando com 
Vossa Excelência primeiro para garantir quórum e nós possamos inclusive ouvir conforme 
deliberação da nossa última reunião as informações com relação a prestação de serviço de TV 
por Assinatura. Eu vou ter que me ausentar durante um período é só para justificar a minha 
ausência.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Deputado Donisete Braga é perfeitamente 
compreensível, plausível a sua manifestação, até porque, Vossa Excelência está desempenhando 
um grande papel aqui no Estado de São Paulo na apuração e também no diagnóstico desta 
situação tão tremenda que é o crack e outras drogas aqui no Estado de São Paulo, qualquer 
novidade estaremos comunicando a Vossa Excelência.  
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Eu quero cumprimentar ao senhor e aos outros 
Deputados aqui e cumprimentar o Donisete especialmente pelo grande trabalho que esta fazendo 
na Frente Parlamentar da qual eu faço parte de Combate ao Crack. Fazia muito tempo que eu não 
via uma notícia boa da Assembleia Legislativa de São Paulo veiculada em todos os jornais e 
televisão positivamente por um belo trabalho feito por este Deputado então, parabéns Deputado 
Donisete eu sei que o senhor se empenhou muito nisso e que com certeza nos dá orgulho de 
fazer parte de uma Frente Parlamentar como aquela que mostrou e pelo menos fez um 
diagnóstico desse grave problema que assola a família brasileira inclusive no Estado de São 
Paulo as grandes e as pequenas cidades, você sabe que eu venho de uma pequena cidade, de 
uma média cidade e que esse problema é muito gritante lá então, com certeza eu espero que 
assim que o senhor puder para ir lá pra gente poder fazer, se você pudesse ir à audiência púbica 
na sexta-feira a gente poderia montar ali uma fala sua com a imprensa para divulgar muito mais 
esse trabalho nosso Donisete, muito obrigado senhor Presidente.  

O SR. DONISETE BRAGA – PT – Eu agradeço senhor Presidente as palavras do Deputado 
Carlão Pignatari e também para informar os colegas que a Presidente Dilma fará o lançamento do 
Plano Nacional de Combate ao Crack no Brasil na primeira semana do mês de outubro e logo em 
seguida nós teremos aqui na Assembleia Legislativa a presença do Ministro da Saúde Alexandre 
Padilha, o mesmo fará o lançamento dos programas aqui para o Estado de São Paulo. Então, eu 
quero desde já agradecer o Carlão Pignatari que também faz parte da Frente Parlamentar, 
somente para registro aqui para esta nossa comissão.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Esta registrado a parte dessas 
considerações, passamos então a oitiva do senhor Marcos Bafutto que é o Diretor de 
Regulamentação da Telefônica. Inicialmente senhor Marcos os nossos agradecimentos pela sua 
presença aqui neste colegiado investigatório que tem por objetivo apurar a prestação de serviços 
e também a prática de irregularidades e má qualidade desses serviços. Nós temos um 
procedimento normal que é o termo de qualificação que colherei de Vossa Senhoria e o juramento 
que Vossa Senhoria estará lendo pra fins de cumprir essa formalidade gélida que é este órgão 
técnico que a legislação impõe.  
Nome completo: Marcos Bafutto 
Idade: 48 anos 
Estado civil: Casado 
Endereço Residencial: SQSW nº101 Bloco C apartamento nº401 Brasília  
Profissão: Engenheiro 
Local de Trabalho: Grupo Telefônica  
Cargo: Diretor de Regulamentação 

O SR. MARCOS BAFUTTO – Juro como dever de consciência dizer toda a verdade e nada 
omitindo que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com as investigações 
a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Consulto os senhores Deputados o tempo 
que estipularemos para que o ilustre depoente. Será de 10 minutos e se for necessário mais o 
senhor nos dizer o que pode contribuir com o objeto desta CPI, logo após estaremos no momento 
das perguntas. 
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Perfeitamente. Inicialmente eu gostaria de colocar um pouco da 
minha formação. Eu sou engenheiro de telecomunicações há 27 anos atuando no mercado, 
trabalhei na antiga Telebrás e também trabalhei alguns anos no órgão regulador e desde 2005 
nós estamos no Grupo Telefônica. O Grupo Telefônica até por uma imposição legal, algo que foi 
modificado recentemente, por ter no seu grupo uma concessionária de serviços públicos ele era 
proibido de atuar no mercado de TV a Cabo, o que levou o Grupo Telefônica ao final do ano de 
2007 a iniciar a sua atuação no setor de TV por Assinatura mais especificamente no setor de TV 
por Assinatura por satélite que é conhecido como Serviço DTH, a Telefônica começou como uma 
opção a mais para o serviço de TV por Assinatura nesse caso usando a tecnologia por satélite, ao 
final de 2007 nós começamos a atuar nesse mercado somos entrantes nesse mercado, somos 
competidores, somos uma empresa que traz uma opção a mais para o usuário e desde então, 
quase quatro anos de atuação nós somos uma empresa que tem hoje e logramos nesse 
seguimento obter cerca de 10% de participação no mercado, quando eu digo mercado eu digo 
também além da tecnologia de satélite, tecnologia de cabo e outras tecnologias, de forma que nós 
como entrantes, como uma empresa que esta tentando se firmar nesse mercado buscando atuar 
de forma mais específica, evidentemente nós vamos ter um novo horizonte, uma vez que a Lei de 
TV a Cabo foi modificada, foi recentemente aprovada no Congresso e isso abre novas perspectiva 
é isso que nós temos no momento essa operação de TV por Assinatura usando a tecnologia de 
satélite onde a gente atende cerca de 10% do mercado de São Paulo. Em termos gerais senhor 
Presidente era isso que eu gostaria de colocar.  
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O SR. EDMIR CHEDID – DEM – A venda dos serviços e a comercialização que os senhores 
fazem a base é em São Paulo, ou cada Estado tem a sua.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Nesta fase como nós estamos terminando de estruturar a nossa 
operação, nós estamos chegando a quatro anos. Nós atualmente somente estamos oferecendo 
serviços para o Estado de São Paulo, nós não estamos oferecendo esses serviços para outros 
Estados da Federação, é claro se algum cliente nos ligar de fora do Estado poderíamos até avaliar 
a viabilidade de atendê-lo, mas o foco principal da nossa atuação é no Estado de São Paulo. 
Novamente como eu já ressaltei aqui, nós estamos agora à frente de uma nova realidade com a 
aquisição da empresa VIVO em que a gente vai ter uma estrutura fora do Estado de São Paulo, já 
foi até anunciado que a gente deve estar ampliando a nossa operação pra fora do Estado de São 
Paulo, mas atualmente o Call Center, a comercialização, o foco do nosso negócio e o serviço de 
DTH serviço de TV por Assinatura por satélite no Estado de São Paulo. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Então, o recolhimento de impostos é feito em São Paulo.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – O recolhimento de impostos nesse caso e todo feito no Estado de 
São Paulo.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Existe uma diferenciação de alíquota entre Estados. 
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – A diferenciação no caso do DTH o que existe aqui é a alíquota do 
Governo do Estado de São Paulo, o que existe muitas vezes é uma diferença de alíquota no
ICMS, porque o recolhimento é feito do ICMS, PIS COFINS que são tributos Federais e tem 
Estados que varia sim o ICMS de Estado para Estado.  
 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Essa aquisição da VIVO que tipo de 
serviço nessa área presta a VIVO.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – A VIVO é uma operadora de telefonia celular e não está ainda no 
ramo, existe um planejamento claro porque como toda empresa de telefonia celular a VIVO tem 
lojas no Rio de Janeiro em Salvador e é claro que a empresa tem planos para no futuro, por que 
não na loja da VIVO em Salvador o cliente ao adquirir um telefone celular, por que não oferecer 
para ele também uma TV por Assinatura porque o satélite já está lá em cima está iluminando o 
Brasil inteiro, uma vez que você tenha estrutura local de manutenção, estrutura local de 
comercialização é um passo natural que já foi até anunciado por nossa empresa.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – O senhor sabe me dizer qual é a remuneração de um atendente 
de Call Center.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Eu não tenho essa informação aqui, mas posso passá-la para a 
comissão posteriormente, agora a gente vê também no Call Center uma alternativa muito 
interessante para primeiro emprego, porque o nível de qualificação que é exigido é um nível de 
qualificação relativamente baixo então... 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – A rotatividade é grande. 
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Você tem uma certa rotatividade, mas agora é, digamos assim, 
uma cabeça de ponte importante para jovens, estudantes ainda para terem o seu primeiro 
emprego e a partir daí galgarem outras posições no mercado de trabalho porque às vezes é muito 
difícil Presidente quando a pessoa chega e não consegue comprovar experiência nenhuma então, 
isso dificulta muitas vezes o acesso, mas o Call Center a gente vê esse aspecto positivo e o setor 
de telecomunicações é um setor que tem uma demanda alta sobre esse serviço de Call Center.  
 

O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Existe uma Legislação Estadual na esteira do que disse o nosso 
Presidente que determina o envio de contratos para os clientes num prazo de até 15 dias, como é 
feito isso, os senhores fazem.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – No nosso caso como nós temos que mandar um técnico a casa do 
cliente e muitas vezes subir no telhado da casa dele e puxar o cabeamento, colocar no ponto da 
sala e nos pontos onde ele deseje então, uma vez que nós já enviamos o técnico à casa do cliente 
nessa visita de instalação o técnico já entrega uma cópia de contrato para o cliente. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Existe algum incentivo pela fidelização dos clientes.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – A fidelização é um aspecto que nós trabalhamos na Telefônica, nós 
isentamos o cliente da taxa de instalação e se ele quiser pagar a taxa de instalação ele pode sair 
a hora que ele bem desejar e não existe nenhum tipo de fidelização, mas como esse é um 
trabalho que geralmente volta a subir na casa do cliente, um trabalho de instalação às vezes 
complexo nós isentamos o cliente da taxa de instalação e caso ele permaneça por um 
determinado tempo com a gente caso ele saia antes de um ano essa taxa de instalação é cobrada 
dele pro rata, quer dizer que se ele fica seis meses nos seis meses a gente cobra a metade da 
taxa de instalação, se ele fica um ano não se cobra mais nada e pode sair a hora que bem
desejar.  

O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Essa nova Legislação que acabou de chegar, como é que o 
senhor entende o que vai acontecer de bom para o consumidor.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Eu creio que o primeiro benefício para o consumidor vai ser um 
aumento da competição do setor, é conhecido internacionalmente e a experiência internacional 
mostra que quanto maior o número de empresas atuando no mercado maior e a tendência de 
melhoria na qualidade do serviço e redução de preços e são benefícios que a competição trás não 
só no mercado de Telecom, mais em todos os outros mercados. Um segundo efeito que nós 
entendemos que nós teremos nesse caso vai ser a ampliação dos serviços também, porque com 
certeza os grandes grupos de telecomunicações que agora estão desimpedidos e não estão mais 
proibidos de atuar nesse seguimento, seguramente vão fazer investimentos para interiorizar, para 
levar esse serviço, novamente uma vez que a Telefônica tem infovias para o interior porque não 
usar essas infovias e construir uma determinada rede numa cidade onde hoje não tem esse 
serviço de TV a Cabo. Então, a gente vê benefícios: 
1 – Aumento da competição com maior diversificação, melhoria de preço, melhoria de qualidade, a 
gente vê o efeito de interiorização dos serviços, os serviços chegando a mais lares brasileiros e 
também a gente vê do lado econômico grupos com potencial econômico elevado não estando 
mais impedidos de atuar nesse seguimento. Então, a gente vê uma espiral positiva que eu creio 
que foi um dos aspectos que o Congresso considerou quando aprovou recentemente esse PLC.   
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Cobre todos os municípios o serviço de 
DTH aqui no Estado de São Paulo, TV por assinatura nós tivemos aqui uma empresa que falou 
em 135 municípios de TV a Cabo, mas pelo sistema satélite se cobre quanto.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Pelo sistema satélite até uma fazenda você pode cobrir.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Com relação a questão rural, nós vamos 
ter Deputados, Deputadas e senhores, senhoras e senhoritas, nós teremos hoje às 13:30 horas 
uma Audiência Pública na Comissão de Atividades Econômicas para tratarmos da questão da 
telefonia rural de internet e etc. no meio rural o Presidente da Federação de Agricultura de São 
Paulo, tem um Deputado do Estado do Rio de Janeiro da ALERJ que fez uma audiência e trouxe 
um conteúdo muito pertinente, nessa questão de TV por Assinatura na questão rural que tipo de 
contribuição o senhor pode nos trazer, até porque, tem um fundo chamado FUST que é Fundo 
Federal e segundo o que consta tem cerca de 15 bilhões de reais nesse Fundo e não tem 
investimento. 

O SR. MARCOS BAFUTTO – O SAC que é o nosso serviço de atendimento existe uma 
determinação do DBDC do Ministério da Justiça que foi absorvida pela ANATEL que estipula 
prazos máximos do prazo que existe que após você solicitar um contato com o operador humano 
não deve exceder a um minuto para que esse contato seja realizado. 
 
O SR. CARLÂO PIGNATARI – PSDB – Um minuto após o atendente humano, e se ele ficar no 
computador. 
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Geralmente você tem uma opção, por exemplo, digite um se você 
quer saber coisas de conta, digite dois se quiser saber outras coisa e digite cinco se desejar falar 
com um atendente. A partir do momento em que ele pediu para falar com o atendente segundo o 
Decreto SAC ele não pode esperar mais que um minuto pra falar com esse atendente.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Você tem um percentual desses 
acionamentos do SAC, qual é a média porque teve uma operadora aqui que disse que era seis 
segundos, salvo engano, que era a média de atendimento então, eu queria que o senhor 
ponderasse sobro isso a média de tempo.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – O que eu estou colocando, é claro que em nem todos os momentos 
se chega a esse limite, esse é simplesmente o limite máximo estabelecido pelo DBDC, como 
digamos assim, o limiar da paciência do cliente. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Eu queria cumprimentar ao Dr. Marcos e agradecer a sua 
presença, o grupo ao qual o senhor pertence sempre quando é chamado aqui na Assembleia pelo 
menos em todas as oportunidades em que eu participei de uma comissão os senhores estiveram 
prontamente a disposição pra virem até aqui e tentar esclarecer as nossas dúvidas. Então, 
queremos agradecer mais uma vez, que muitas vezes a postura de outras empresas até de outros 
seguimentos não tem sido a postura que os senhores têm. Então, nós temos que ressaltar isso 
aqui na comissão. Eu estava ouvindo o seu posicionamento, qual é o motivo dessas reclamações 
são 40 reclamações por mês e qual é o maior motivo das reclamações.  

O SR. MARCOS BAFUTTO – Eu não tenho isso aberto, mas se divide em dois grandes grupos ou 
relacionados a aspectos de cobrança ou relacionados a aspectos técnicos. Então, são os dois 
grandes grupos de reclamações que nós temos no PROCON. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – A cobrança o que seria, o que os senhores cobram. 
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – A cobrança evidentemente pode haver algum aspecto onde o 
usuário entende que o que está sendo cobrado não corresponde aquilo que ele contratou ou os 
canais que ele deveria estar recebendo ele não foi programado corretamente, ele não está 
recebendo todos aqueles canais ou coisas do gênero, aspecto de cobrança que na TV por 
Assinatura se limitam a cobrança do tipo de programação que o usuário optou por receber.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – E no caso de vocês.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – No nosso caso nós temos diversas possibilidades para o usuário, 
temos pacotes de entrada onde você tem acesso aos canais básicos até a programação premium 
onde você tem acesso a jogos de futebol do campeonato brasileiro, programação em alta 
definição que são os chamados canais HD. Então, nós temos na nossa oferta do usuário 
diferentes pacotes de canais, ou seja, opções de produtos que vão desde os produtos de entrada, 
que são os mais simples até os produtos mais sofisticados, que envolvem televisão de alta 
definição, transmissão do campeonato brasileiro de futebol e coisas do gênero.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Existe um combinado de pacotes de venda, como existe nas 
outras onde grande parte das reclamações dos consumidores se resumem a esse tipo, a 
comercialização algo gratuito como uma combinação de pacotes.  

O SR. MARCOS BAFUTTO – O senhor está se referindo a que junto com essa conexão por 
satélite possam ser vendidos outros produtos. Sim, nós temos é claro que vai depender da 
disponibilidade a TV por satélite ela atinge locais evidentemente muito mais ermos, inclusive 
muitas vezes no centro de uma cidade devido às próprias edificações você pode ter algum 
problema digamos para enxergar o satélite então, a TV por tecnologia de satélite ela tem uma 
ampla cobertura e nós oferecemos também caso o usuário deseje o produto pode ser adquirido 
separadamente ou pode ser adquirido também em conjunto com telefone em conjunto com uma 
banda larga da Telefônica. Então, nós oferecemos também esse combinado de pacotes onde 
você tem o DTH o telefone e a banda larga, claro o telefone geralmente chega ao local, a banda 
larga é claro vai depender da disponibilidade técnica, mas nós oferecemos sim como uma forma 
de pacote para o usuário.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – A forma de contratação, o modus operandi 
na contratação segue também o modus operandi da distratação ou do contrato e o distrato é isso 
que eu quero perguntar, aliás nós aprovamos uma lei recentemente aqui nesta Casa e inclusive 
sancionada pelo Governador do Estado, que o consumidor tem o direito do mesmo modo que ele 
contrata ele também por esta mesma via, ele tem o direito e a prerrogativa de distratar. Como é 
essa prática da Telefônica. 
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – A via mais usual desse trato e distrato é feito através de um contato 
telefônico e é uma das diretrizes dessa lei do DPDC de que caso o cliente deseje cancelar o 
serviço, você tem que cancelar naquele mesmo atendente, você não pode ficar jogando o cliente 
pra outros atendentes, é claro se o cliente aceita ouvir uma oferta de retenção ele pode até ser 
oferecido a ele, mas se ele falar não eu quero cancelar e não quero ouvir mais nada o Decreto 
SAC determina que seja cancelado pelo mesmo canal que é feito o contrato.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Doutor Marcos O Call Center é terceirizado, ou são funcionários 
contratados por vocês.  
 

O SR. MARCOS BAFUTTO – O Call Center que atende ao DTH é terceirizado, isso é uma prática 
de mercado onde as empresas de telecomunicações elas buscam se dedicar ao núcleo do 
negócio que é a telecomunicações e a parte de Call Center nossa é terceirizada. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Como é essa contratação, os senhores contratam por postos de 
atendimento ou é por uma previsão do que vai acontecer, como é que é feito isso.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Geralmente a contratação é feita por posição, evidentemente você 
faz uma estimativa da quantidade de chamadas que você deve estar recebendo e você vai 
acompanhando essa quantidade de chamadas, é claro que com o desenvolvimento dos negócios, 
com o aumento da base evidentemente que você vai monitorando isso, claro para obedecer a Lei 
do SAC, para obedecer todos os preceitos regulamentares e na medida do necessário você vai 
ampliando esse número de posições do Call Center.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Quem faz o treinamento, que é o responsável pelo treinamento 
desses atendentes.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – O treinamento ele é definido pela Telefônica, ele é feito para os 
atendentes novos e também sempre com ciclos de atualização, porque se você lança um novo 
produto um atendente que digamos era treinado para oferecer outro produto ele precisa ser 
treinado também nesse novo produto. Então, além do treinamento do atendente nós temos 
também a atualização do treinamento na medida em que os produtos vão evoluindo.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Esses atendimentos são feitos da empresa dos senhores aqui 
em São Paulo ou fora do Estado.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Os nossos atendimentos são feitos em Call Center aqui do Estado 
de São Paulo. Eu não saberia precisar a parte de DTH exatamente onde temos, mas nós temos 
Call Center em Diadema e temos diversos pontos onde esse atendimento e feito, mas nós 
somente contratamos os nossos atendimentos são feitos no Estado de São Paulo.  
 



30 – São Paulo, 122 (89) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 12 de maio de 2012

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Quais as principais reclamações que os 
senhores detectam no serviço de atendimento ou até mesmo junto a entidade de defesa do
consumidor como PROCON, IDEC, PROTESTE etc. e em que ranking esta a TVA. 
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – A TVA ela tem um número pequeno de reclamações no 
PROCON nós estamos com 0,15% da nossa base. Nós tivemos uma redução comparando com o 
ano passado na ordem de 15% quando a gente fala na qualidade da prestação de serviço para o 
nosso assinante que é o IDA que é um indicador da ANATEL a TVA está com um ótimo resultado 
então, a gente tenta tratar da melhor forma para atender o assinante. Com relação às 
reclamações elas não fogem muito do mercado de TV por Assinatura, são reclamações técnicas e 
reclamações de cobrança, as reclamações técnicas por prática de mercado, como a gente 
depende de algumas empresas para a prestação de serviço no caso da Eletropaulo que tem 
desligamentos para a manutenção da sua rede e por mais que a gente esteja preparado com 
geradores e mais outros equipamentos para manter a rede ativa para o assinante para ele não 
sofrer nenhuma penalidade, mas às vezes tem algumas ocorrências que não são nos passadas 
as informações ou emergenciais. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Se ficar uma hora sem sinal ou duas 
horas, nós sabemos sobre essa questão aqui da Eletropaulo no Estado de São Paulo e muito 
bairros com um tempo muito extenso e longo por falta de energia, isso é reembolsado para o 
cliente esse período que fica sem energia.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – É reembolsado quando o cliente nos aciona falando que ele 
esta sem o sinal e no período que ele ficou sem o sinal ele é reembolsado, ele é ressarcido do 
valor do período sem o sinal para usufruir. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – A prática de contratação e também da 
forma do distrato é seguida a mesma modalidade.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – É a mesma modalidade onde o cliente faz a aquisição, ele 
pode fazer o cancelamento da assinatura sem nenhuma fidelização por parte da TVA, ele pode 
fazer a sua solicitação esse mês e daqui a dois meses ele pedir o cancelamento ele não tem 
nenhum prejuízo.  

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Aquele tempo de espera no SAC esta
sendo cumprido. 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Nós trabalhamos fortemente para cumprir e o tempo de espera 
a gente vem atingindo a nossa meta.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Qual é a média que o senhor e se poderia 
dizer para nós.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Hoje a gente trabalha para atender 100% em 60 segundos que 
é o que a lei determina, mas tem algumas ocasiões em que a gente não consegue atender, mas a 
maior esmagadora parte a gente consegue atender dentro dos indicadores da lei.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Sobre a fidelização.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Nós não temos fidelização o cliente pode sair a hora que ele 
quiser.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Me parece que é a primeira vez que eu 
ouço de uma empresa que não exige fidelização, salvo melhor juízo aqui dos senhores Deputados 
então, eu acho isso importante, e a questão do contrato o senhor nos encaminha uma cópia 
posteriormente e sobre a fidelização eu gostaria de ouvir isso melhor.  
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB- A Telefônica também disse que não tem desde que pague 
a instalação, de vocês é o mesmo caso.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – A gente não tem taxa de adesão e nem taxa de instalação e do 
equipamento, e a gente não tem a taxa de fidelização, e a venda do equipamento a gente 
comercializa. Se o cliente quiser ter um ponto adicional e não pagar a locação do equipamento ele 
pode adquirir o equipamento na TVA ele pode adquirir o equipamento.  

O SR.CARLÃO PIGNATARI - PSDB – Hoje a lei determina que uma assinatura são dois pontos 
sem custo. 
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – São dois pontos.  
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - Se quiser ponto adicional ou é esse segundo. 
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Ele tem a opção de pagar a locação ou adquirir o equipamento 
sem o pagamento de locação. Com relação a fidelização a TVA pensando na qualidade e na 
prestação de serviço pra fidelização da sua base de clientes a TVA tomou a decisão de não ter a 
obrigatoriedade do assinante ficar um período de carência podemos dizer assim. Então, ela 
prestando um bom serviço o cliente vai permanecer com a TVA, por isso a TVA tomou uma 
decisão de não cobrar uma taxa de saída do cliente caso ele saia num período de fidelização que 
para a TVA não tem período de fidelização. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Por assim dizer o contrato não há 
nenhuma multa, nenhuma penalidade no caso do distrato e mesmo não há imposição de período 
contratual, se ficar um dia, dois dias etc. 
 
A SRA. CAMILA – Eu só estou colocando aqui que existe na previsão contratual, mais a TVA por 
uma política não cobra nenhum tipo de, conforme foi colocado anteriormente, que tem essa 
questão da taxa de instalação no momento em que o cliente vem para a nossa base e hoje existe 
essa previsão, mas por política da TVA não existe. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Então, não há penalidade.  
 
A SRA. CAMILA – Não. 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - O Percentual que a TVA tem do mercado brasileiro e 
paulista o senhor tem.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Então basicamente no Estado de São Paulo, na cidade de São 
Paulo ela tem um mercado muito competitivo ela tem 5% de participação no Estado, a TVA foca 
basicamente na cidade de São Paulo devido a concessão de cabo nas outras cidades a TVA só 
tem concessão na cidade de São Paulo.  

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Só na capital, em mais nenhuma outra 
cidade do Estado.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Não, só tem liberação para operar na cidade de São Paulo a 
gente opera nas outras cidades no Estado de São Paulo na região metropolitana Osasco, 
Guarulhos, São Bernardo, São Caetano com MMDS, com cabo só na cidade de São Paulo.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Está em vistas de expansão.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – A TVA solicitou mais 25 cidades pra operar com TV a Cabo e 
estamos aguardando essa liberação.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Isso é um processo de outorga por parte 
da ANATEL.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Exatamente.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Quais cidades o senhor poderia citar.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Eu não tenho essa informação, mas posso fornecer 
posteriormente.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Então, posteriormente o senhor 
encaminha para nós.  
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - A TVA trabalha com outros serviços a cabo como 
telefone, banda larga. 
 

O SR. MARCOS BAFUTTO – Com relação ao serviço de TV por Assinatura por satélite, hoje nós 
já podemos atender a área rural porque como o satélite está lá em cima e o satélite envia o seu 
sinal e você enxerga praticamente todo o Brasil qualquer local onde seja possível você colocar 
uma antena apontando para esse satélite, é claro, tem a energia elétrica também e o segundo 
pré-requisito desde que você tenha condições de fornecimento de energia elétrica e você consiga 
apontar essa antena para o satélite é possível à recepção do serviço. Com relação ao aspecto de 
prestação de serviço DTH no meio rural é algo que pode ser feito e não existe nenhum empecilho 
técnico para isso.   
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Para a operação dos senhores há uma concessão ou não?  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – A nossa operação de DTH ela é feita, a Lei Geral de 
Telecomunicações ela coloca duas formas de atuação, uma delas e a concessão onde você tem 
obrigação de universalização, você tem bens reversíveis, você tem tarifas controladas e a 
segunda forma de atuação é a chamada autorização onde valem os preceitos da liberdade da livre 
iniciativa econômica e onde você não tem as suas obrigações, no caso da nossa autorização de 
DTH o que nós temos é uma autorização nesse caso não é concessão, concessão no Brasil hoje 
nós temos para serviço de telefonia fixa os demais serviços são autorizações, ou seja, são 
serviços onde o nível de regulamentação e o controle e menor do que aquele exercido sobre a 
concessão.  

O SR. EDMIR CHEDID – DEM – O senhor poderia nos enviar uma cópia dessa autorização. 
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Podemos enviar na realidade nós temos um termo de autorização 
assinado com a ANATEL com o seu extrato publicado no Diário Oficial da União, isso foi feito ao 
final de 2007 não sei precisar a data, mas perfeitamente não teríamos problema nenhum em 
encaminhar para os senhores.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Seria também possível encaminhar uma cópia do contrato que 
os senhores fazem com os consumidores. 
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Perfeitamente, não temos problema nenhum e estamos à 
disposição senhor Deputado.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Como é que o senhor entende, eu tenho talvez uma visão que 
seja equivocada a título de informação não é o objeto aqui da CPI, mas nós precisamos informar a 
rapidez das informações no mundo hoje são tão aceleradas que às vezes a gente não consegue 
acompanhar o que ocorre no mundo e até no nosso Estado e no nosso país. Essa nova 
Legislação vai mudar todo o mercado, o consumidor pelo o que o senhor nos disse vai ganhar, a 
empresa que o senhor representa no mesmo seguimento tende a crescer porque o mercado 
desejava isso há muito tempo, o consumidor desejava isso. O senhor tem conhecimento de 
alguma motivação por parte de outras empresas do mercado que tomarão providências ou que já 
tomaram juridicamente quanto a Legislação que foi aprovada e sancionada pela Presidenta.  

O SR. MARCOS BAFUTTO – Nós não temos conhecimento. Se especulou um pouco na 
imprensa com relação a alguns pontos do PLC116 mais relativo à atribuição relativa a conteúdo 
da lei, não na parte relativa ao serviço de telecomunicações, mas eu não tenho conhecimento de 
nenhuma ação contra esse Projeto de Lei não é do meu conhecimento Deputado. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Talvez o senhor possa me ajudar a avaliar. Com a entrada das 
empresas de telefonia nesse ramo todos os aparelhos celulares vão poder receber, por exemplo, 
os senhores têm lá a VIVO canais de TV, o conteúdo dessa programação qual que é a estratégia 
dos senhores, qual é o conteúdo é o de reproduzir o que outros canais de TV têm outras 
empresas, ou vocês vão criar o próprio conteúdo, como vai funcionar isso.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Nós como empresa de telecomunicações somos dois mercados 
distintos. O mercado de criação de conteúdo e mercado de serviço de telecomunicações, nós 
somos clientes do mercado produtor de conteúdo, nós adquirimos conteúdo de uma série de 
empresas e tem várias conhecidas, como o próprio Grupo Globo, Fox, tanto as nacionais quanto 
as internacionais, ou seja, isso é outro seguimento onde as empresas de telecomunicações tem 
papel de clientes desse seguimento então, nós adquirimos essa programação e colocamos no 
nosso satélite e levamos essa programação até a casa do cliente, ou seja, o PLC116 tem alguns 
aspectos relativos a conteúdos no que toca a percentual de conteúdo nacional. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Foram aprovadas aquelas três horas e meia de programação 
nacional.  
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Existe uma cota, eu posso até enviar depois para os senhores, mas 
apesar de eu ter lido o PLC eu não fui uma pessoa que acompanhou o seu desenvolvimento, mas 
foram sim criadas cotas para conteúdo nacional eu não sei precisar se ficou nas três horas e meia 
ou não. Eu me lembro da discussão sobre três horas e meia e me lembro da discussão sobre
conteúdo nacional e me lembro que ficou um percentual final. 

O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Eu gostaria de agradecer muito a presença de forma espontânea 
de responder todas as perguntas.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Obrigado senhor Marcos. 
 
O SR. MARCOS BAFUTTO – Senhor Presidente é um prazer sempre estar aqui nesta Casa e 
gostaríamos em nome da Telefônica de sempre nos colocar a disposição para qualquer dúvida, 
para qualquer convocação que seja necessária.   
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Obrigado, encaminhe a solicitação feita 
pelo Deputado Edmir com relação ao contrato e a cópia da autorização. 
O segundo item senhores Deputados é a oitiva da OI, só um esclarecimento para nós adiantarmos 
o expediente a OI se manifesta que não presta o serviço de TV por Assinatura no Estado de São 
Paulo, inclusive em nenhuma das modalidades, essa é a informação que temos de tal modo que 
eu consulto os senhores se ouviremos ou não ouviremos porque a OI não presta nenhum tipo de 
serviço aqui no Estado de São Paulo, de tal modo, que não tem sentido. Então, eu quero 
agradecer a manifestação da Dra. Juliana Gouveia Dalpino aqui da OI e também a Simone 
Floresta de Moraes Sarmento que estão presentes aqui para nós realmente é uma alegria, eu 
queria principalmente a Juliana que esteve no nosso gabinete sobre o que poderia contribuir 
nesse aspecto, mas a OI não presta nenhum tipo de serviço aqui de nenhuma modalidade de TV 
por Assinatura, seja por satélite ou a cabo.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Senhor Presidente a OI pretende entrar nesse mercado.  

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – A Juliana nos informou que estão nas 
tratativas. 
Temos aqui finalmente a oitiva da TVA a senhora Camila Ramos Montana e o senhor Welington 
Ramalho que nós gostaríamos que sentasse aqui a nossa direita para também ultimarmos a 
nossa pauta de hoje com os nossos agradecimentos as pessoas convidadas. 
 
Nome: Welington Ramalho 
Idade: 42 anos 
Estado Civil: Casado  
Endereço: Rua Nicolau José Davina nº1500 – Curitiba 
Profissão: Administrador de Empresas 
Local de Trabalho: TVA em São Paulo 
Endereço: Rua Dr. Rafael de Barros  
Cargo: Gerente de Relacionamento 
 
O SR. WELINGTON RAMALHO - Juro como dever de consciência dizer toda a verdade e nada 
omitindo que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com as investigações 
a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – O que o senhor pode nos ajudar. Primeiro 
eu queria agradecer a presença dos senhores da Dra. Camila e do Dr. Welington da TVA e 
demais pessoas que estão aqui presentes. No que o senhor pode nos ajudar nessa questão, mas 
com muita objetividade da prática de irregularidades e de má qualidade na prestação de serviços 
de TV por Assinatura aqui no Estado de São Paulo nas suas modalidades diversas.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – A TVA é a pioneira na TV por Assinatura no Brasil, ela iniciou 
as suas operações em 1991 e desde então ela vem trabalhando com muito foco na qualidade da 
prestação de serviço, ela foi pioneira na digitalização de sinais e também como lançamento da 
banda larga no Estado de São Paulo. A TVA está disponível para colaborar com esse Parlamento 
e estamos trabalhando focado na qualidade da prestação de serviço para o nosso cliente.  
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O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – A média de idade dos atendentes e uma 
porta para o primeiro emprego, mas tem muita gente que depois dos 50 anos de idade e na casa 
dos 60 anos às vezes que já estão até aposentados que gostariam de se reinserir no mercado de 
trabalho, tem alguma coisa lá nos atendentes.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Nós temos um percentual do quadro que tem pessoas de 
idade, um dos nossos melhores atendentes tem mais de 50 anos de idade.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Quantas reclamações os senhores recebem por dia dentro do 
Call Center e dentro do PROCON.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – No PROCON nós temos 24 reclamações do último mês que foi 
o número que representa 0.15% da nossa base o volume de ligação na nossa central ele 
representa em torno de 28% da nossa base de clientes, mas desses 28%, 30% é de reclamação 
30% é de informação e 30% ele quer adquirir algum produto principalmente agora com o 
campeonato brasileiro muito em foco o cliente quer adquirir os jogos. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Qual é a base de vocês.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Nós temos no Estado de São Paulo em torno de 260 mil 
clientes.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – O Senhor sabe quanto percebe uma operadora de telemarketing.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Eu não tenho essa informação de como precisar porque ele 
percebe um variável por desempenho.   
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – A relação de vocês é permissão, concessão. 
 

A SRA. JULIA – É uma autorização.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Vocês podem me mandar uma cópia da autorização e também 
uma cópia do contrato que vocês tem com os consumidores e todas as modalidades. 
 
A SRA. JULIA – Sim.  
 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Dessas 24 reclamações do mês passado 
quais as mais que chamam a atenção.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Continuamos com o nosso problema técnico que é o nosso 
maior problema e o problema de cobrança e não foge muito disso, são os dois maiores motivos de 
reclamação.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – O técnico que o senhor fala são os 
terceirizados. 
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Ás vezes esta com problema de sinal, por exemplo, no nosso 
caso na assinatura de MMDS ele está suscetível a sinal via micro-ondas então, você reside numa 
casa e construíram um prédio ao lado da sua casa então, ele corta esse sinal que a gente chama 
de bloqueio de sinal e o assinante muitas vezes ele não aceita esta informação então, ele acaba 
tentando buscar o PROCON para ver se o PROCON consegue ajudar, mas infelizmente é por um 
problema de não conseguirem entregar o sinal na residência dele. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – E as reclamações na área de cobrança. 

O SR. WELINGTON RAMALHO – A nossa cobrança é mais pelo entendimento da fatura, no caso 
se ele faz uma contratação de um novo produto nós trabalhamos no sistema de pro-rata então, 
quando ele pagava, por exemplo, 80 reais por mês e o faturamento dele é no dia 15 e no dia 10 
ele pediu uma alteração então, no mês subsequente ele vai ter um acréscimo naquela fatura e ele 
não compreende muito isso e liga para tirar essas informações. 
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB – Excelência pelo o que eu entendi segue o padrão 
Telefônica, mais ou menos isso.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Segue o padrão TVA.  
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Que é do Grupo Abril que foi vendido para a Telefônica.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – A TVA é do Grupo Abril, quando eu comecei na TVA foi do 
Mathias Machiline. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Tem mais alguma coisa que Vossa 
Senhoria gostaria de contribuir ou a senhora Julia.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Eu queria só agradecer de poder estar colaborando e a TVA se 
coloca à disposição para qualquer esclarecimento.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Eu vou falar o que nós falamos na última 
sessão. Nós temos aqui um objetivo comum o nosso patrão é o cidadão é o consumidor do 
mesmo modo que as empresas elas precisam atender bem a sua clientela para ter os seus 
serviços sem nenhum tipo de solução de continuidade, nós também precisamos prestar para a 
cidadania de São Paulo um bom serviço então, nós temos aqui o interesse comum. Agradecemos 
a presença de todos e a colaboração também da TVA, OI e Telefônica. Pondero que esgotamos a 
nossa pauta de hoje e na próxima sessão estaremos aqui para dar sequência nesse trabalho que, 
aliás, nós estamos entrando para o terceiro mês, iniciamos o trabalho em agosto e nós temos 
mais 60 dias para ultimar os nossos trabalhos, Deputado Edmir, Deputado Carlão precisaríamos 
de uma oitiva ou uma manifestação da EMBRATEL e da própria ANATEL, eu acho que
ponderadas todas essas questões e sintetizado tudo isso no momento oportuno nós definiremos 
como entraremos em contato com estes órgãos do Governo. 
 

O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Na próxima reunião nós temos alguns requerimentos para 
aprovar, eu gostaria de ouvir as empresas de canal aberto também para a gente ter uma noção 
global do que acontece. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Vossa Excelência faz o requerimento para 
a próxima reunião.  
 
Está encerrada a sessão. 

 
 
 

*      *      * 
 

O SR. WELINGTON RAMALHO – A TVA tem uma parceria comercial com a Telefônica onde a 
gente faz trabalho com a banda larga e com telefonia, no caso da TVA em São Paulo basicamente 
boa parte da base já tem o telefone da Telefônica, para que a gente não precise estar fazendo 
essa venda, mas trabalhamos na parceria comercial onde a gente fornece a banda larga parte da 
Telefônica.  
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - Hoje saiu na Folha de São Paulo na primeira página, se 
eu não estiver enganado, tem uma matéria sobre isso no Rio de Janeiro a quantidade de rabicho 
enfim, de desvio de sinal. Qual é o percentual de custo disso para os assinantes que o senhor 
imagina que tem. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Que reflexo tem essa questão da fraude 
esse percentual colocado pelo Deputado em relação a prestação de serviço não só o custo, e o 
reflexo para o consumidor.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Nós temos uma ação preventiva com o incentivo da própria 
ABTA onde ela tem uma parceria com o Ministério Público e a Polícia e a TVA tem uma equipe de 
combate à fraude no sentido de auditoria. Então, a gente trabalha muito focado nos bairros onde a 
gente tem o maior índice, a TVA tem um índice pequeno de fraude porque os equipamentos são 
homologados e eles são restritos a nossa rede então, dificulta um pouco mais hoje em dia, a 
gente não tem o sinal aberto e isso acaba dificultando mais a fraude a gente trabalha 
preventivamente com uma equipe em parceria com a ABTA pra que a gente cada vez mais 
consiga combater. Como o nobre Deputado falou da matéria do Rio de Janeiro, eu estive na TVA 
do Rio de Janeiro por um ano, infelizmente o Rio de Janeiro e um mercado pra fraude muito 
propício e totalmente diferente do mercado de São Paulo, o mercado de São Paulo ele tem bem 
menos a famosa “Gato Net”. 
 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Por que os consumidores na sua maioria 
esmagadora sempre fala mal do serviço de atendimento ao cliente no SAC? Qual é a razão, o que 
o senhor pode falar a respeito disso para nós aqui e contribuir? 
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Nobre Presidente o que eu posso contribuir é que a TVA vem 
trabalhando na capacitação, no desenvolvimento dos operadores como o nosso colega Bafutto 
colocou, uma operação que dá oportunidade do primeiro emprego e a gente trabalha fortemente 
na capacitação e na reciclagem para que o cliente possa ser bem atendido e apostando em tudo 
isso é onde a TVA tomou a decisão de não ter a fidelização, porque se o assinante não estiver 
contente pra ficar na TVA ele tem a opção de procurar qualquer outra operadora. Então, a gente 
trabalha fortemente na prestação e na qualidade do serviço que entrega para o nosso assinante.  
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - Senhor Presidente essa pergunta que o senhor fez nós 
fizemos a todas as empresas que vieram aqui, e eles mesmos detectaram o problema que é 
sempre é o primeiro emprego, quer dizer, não precisa ter qualificação e ai que você começa a ter 
problema de mau atendimento de não ter reciprocidade mesmo você treinando e isso e aquilo às 
vezes essas pessoas não são capacitadas suficientemente para poder dar um atendimento 
melhor ou uma explicação melhor aos clientes. Eu imagino que a hora que a gente tiver aqui o 
Presidente do Sindicato dos Funcionários de Telemarketing, nós vamos ter algumas explicações 
sobre o porquê disso, ou pode ser má remuneração, ou má formação profissional, ou a 
rotatividade enorme porque quando você fala todos usaram a mesma frase, primeiro emprego, 
qualificação, quer dizer, as pessoas entram aprendendo a fazer o serviço, pelo menos a minha 
percepção de todo o problema de reclamação não são das operadoras e muito mais do 
atendimento dentro das operadoras, que é diferente normalmente o serviço é terceirizado que a 
partir daí eu acho que isso vai ser um ponto que as empresas, na minha opinião, se quiserem 
fidelizar o seu cliente terão que fazer um atendimento especial e melhor. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – O Senhor atribui essas ponderações, quer 
dizer, talvez a alta rotatividade, salários baixos que nós vamos ainda aferir e essas questões 
ponderadas pelo Deputado justamente ao mal atendimento no SAC.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Não, eu acredito que com a capacitação que a própria TVA faz 
dentro do seu Call Center e a gente está suscetível a falhas humanas e isso pode acontecer em 
qualquer prestadora de serviços, o que a gente foca é no direcionamento do atendimento desse 
cliente, na busca incessante da excelência na prestação de serviço para que o assinante tenha a 
melhor experiência no seu atendimento e atender a necessidade do cliente. Pensando nisso a 
gente trabalha forte na qualidade que a gente deixa o assinante livre para ele fazer a sua melhor 
opção. Então, a gente se apega muito nisso o nosso trabalho voltado na área de relacionamento é 
o melhor relacionamento por assinante, entrega do que ele esta contratando, com a melhor 
qualidade que ele espera.  
 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – A gente também tem tido reclamações de 
descumprimento de oferta, o que o senhor poderia ponderar nisso e também já vou fazer outra 
pergunta, se há alteração contratual porque as duas estão vinculadas, apresenta uma 
determinada oferta se pactua e de forma unilateral a empresa altera o contrato, em tese o que o 
senhor pode ponderar sobre isso.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Essa alteração de contrato não é política da TVA a gente 
cumpre com o contrato que a gente faz com o cliente e temos o maior cuidado para que o cliente 
esteja confortável com o que ele está adquirindo. Então, no ato da aquisição que ele faz do 
produto da TVA a gente passa por uma certificação, ele fala com o operador e aceita todas as 
condições comerciais, neste mesmo momento outra pessoa vai certificar confirmando se tudo 
aquilo que foi cadastrado no sistema é o que realmente ele solicitou e enviamos o contrato via e-
mail no ato da contratação e não na instalação, caso ele não queira receber via e-mail a gente 
entrega no ato da instalação o contrato para 100% dos nossos clientes.  
 
O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - Senhor Presidente pelo o que a gente ouve, pelo menos 
eu acho que é um dos sistemas mais honestos que tem para se trabalhar, o cliente vai ficar com 
você se achar que o teu serviço é bom se for atendido ou não, parabéns a empresa se essa for a 
metodologia eu acho que isso e uma maneira muito correta de tratar o consumidor brasileiro que 
sofre com horário de entrega, com horário de atendimento enfim, com tudo isso, eu acho que isso 
é uma coisa muito boa. Eu e o Deputado Edmir estávamos vendo o site de vocês e tem um 
número aqui para deficientes auditivos que fala. Como funciona isso, como que é a comunicação 
para um deficiente auditivo. 
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – Nós temos que ter por lei esse atendimento, a gente contrata 
essa prestação de serviço da Telefônica que tem um equipamento especial, infelizmente o volume 
que liga é muito pequeno, ligam mais clientes que não tem nenhuma necessidade, mas a gente 
tem disponível e tem atendimento sim do deficiente que tem necessidades especiais às vezes por 
telefone ou às vezes em braile ele consegue porque temos uma máquina especial de 
atendimento. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Em relação a cota para deficientes no 
quadro dos atendentes no SAC.  
 
O SR. WELINGTON RAMALHO – A empresa que nós contratamos ela atende a legislação e a 
gente acompanha isso, eu não tenho como precisar quais são os números, mas a gente pode 
estar enviando, mas trabalhamos dentro da lei e dentro da necessidade, cobramos isso e fazemos 
com que isso aconteça.  
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O SR. ALEX MANENTE – PPS – Pela ordem Sr. Presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Pela ordem Deputado Alex Manente. 
 
O SR. ALEX MANENTE – PPS – Sr. Presidente só para registrar, estou muito feliz com a 
presença da Maria Inês Dolci que é Coordenadora Institucional do PROTEST. Tive a oportunidade 
quando presidi a Comissão nessa Casa permanente de defesa dos direitos do consumidor de ter 
uma relação institucional extremamente positiva com a Casa, e quero aproveitar para parabenizá-
lá pelo trabalho que é realizado em defesa dos consumidores, especificamente nessa área que 
nós estamos atentos por conta da CPI, certamente as contribuições serão fundamentais para que 
possamos dar rumo ao que nos trás para essa investigação. 
Então agradecer aqui a presença e parabenizar pelo trabalho da Maria Inês Dolci. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok, acolhida a manifestação. D. Maria 
Inês, só pró forma o Termo de Qualificação, a senhora fale no microfone e depois o juramento. 
 
A SRA. MARIA INÊS DOLCI – Maria Inês Dolci, 56 anos, casada, rua Dr. Bacelar 173 – 5º andar, 
advogada, coordenadora institucional da PROTEST. 
Juramento: “Juro como dever de consciência dizer toda a verdade, nada omitindo do que seja do 
meu conhecimento, sobre quaisquer fatos relacionados com as investigações a cargo dessa 
Comissão Parlamentar de Inquérito.” 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Obrigado, nós gostaríamos de passar a 
palavra já à Dra. Maria Inês e depois as perguntas dos ilustres Deputados. De uma forma 
bastante direta Dra. Maria Inês, sobre o objeto dessas CPI, gostaríamos da sua colaboração 
dizendo aos Srs. Deputados, que já foi passado para todos os Deputados uma manifestação por 
escrita da Dra. Maria Inês Dolci, justamente retratando a questão das operadoras quanto à 
prestação de serviços, se a senhora pode, evidentemente, além disso, adicionar essa 
manifestação por escrita. 
 
A SRA. MARIA INÊS DOLCI – Pois não. Eu agradeço as gentis palavras do Deputado, foi uma 
satisfação trabalhar com o senhor e a sua equipe. A PROTEST está à disposição. Para quem não 
sabe a PROTEST é uma associação de consumidores constituída há 10 anos, que estamos 
completando esse ano, portanto, nós temos tido aí um ano bastante complicado do ponto de vista 
de poder estar participando dos inúmeros convites, e atendendo as inúmeras manifestações que 
vem por meio não só da Assembleia, mas também a nível federal e outros nos quais a PROTEST 
está presente, participando de comissões, fóruns, debates e, portanto, nós agradecemos o 
convite. Dizer também que a PROTEST nesses 10 anos ela vem contribuindo intensamente com a 
área de telefonia no país, desde as privatizações, eu diria até que um pouco antes já estávamos 
nessa área, portanto, pudemos acompanhar as normas e resoluções que emanam do órgão 
regulador da ANATEL. 
E também participar com relação a esse tema, TV por assinatura, a PROTEST tem uma 
preocupação muito grande com relação aos direitos dos prestadores de serviço e, portanto, nesse 
sentido ela promoveu e nesse documento já diz que essa promoção de um estudo foi feito até no 
sentido de verificar como que os canais de TV por assinatura vem oferecendo serviços para os 
consumidores. E nesse sentido nós elegemos então alguns canais para ver sobre as 
propagandas, porque no início pressupunha-se que as TVs por assinatura ela não teria muita 
publicidade, e nós pudemos observar que realmente existe muita publicidade, principalmente nos 
canais de crianças. Além disso, a PROTEST tem um departamento de orientação aos 250 mil 
associados da entidade hoje, que é a maior da America Latina para orientar dos direitos, e orientar 
o nosso associado a respeito das suas dúvidas e dos seus problemas. 
Portanto, no ano de 2010 a PROTEST ela contabilizou 839 reclamações relativas à TV por 
assinatura e o comparativo entre o fechamento do mês de Julho de 2010, com Julho de 2011, nós 
pudemos perceber um aumento considerável de um percentual de 43,24%. E além disso, 
considerando que os serviços de TV por assinatura são temas constantes da nossa atribuição, da 
nossa missão, e além disso a PROTEST também ela faz estudos. Nós temos uma Revista que 
chama Dinheiro e Direitos aonde nós pudemos também promover um amplo estudo que é a de 
número, 21, 31, 43. 69, 108 a 94. Vocês vêem foram vários estudos feitos que são para orientar, 
observar, indicar para o consumidor a melhor opção, ou então tirar dúvidas dos consumidores, 
com relação aos questionamentos que vem, uma vez que as reclamações são freqüentes e de 
muita preocupação. 
Agora, nós encaminhamos nesse sentido ofícios. Foram encaminhados para ANATEL, com o 
intuito até de discutir ações para melhoria dos serviços que hoje nós percebemos e depois eu vou 
dizer quais são eles, é que há necessidade de uma melhoria nesses serviços, e portanto, esse 
documento...  

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Desculpe fazer essa interrupção, esses 
Ofícios a senhora poderia encaminhar para essa CPI? 
 
A SRA. MARIA INÊS DOLCI – Poderia sim e, além disso, nós temos participado das Audiências 
Públicas com relação ao tema, as consultas públicas que são inúmeras. Também podemos 
mandar as contribuições para que essa CPI possa tomar conhecimento e condensar ao relatório. 
Agora outra questão também é que a PROTEST ela encaminhou uma representação ao Ministério 
Público Federal com relatos de nossos associados, nossos principais problemas enfrentados 
pelos consumidores e, portanto, nós também promovemos um estudo nessa época que também 
foi encaminhado ao Ministério Público Federal aqui de São Paulo, sobre o tempo de publicidade 
na TV paga. 
Então foi constatado que alguns canais existem até 23% do tempo da programação que é 
destinado a publicidade. Portanto, a PROTEST vem lutando intensamente, lutou bastante, temos 
todos os documentos, podemos encaminhar ofícios e tudo com relação à suspensão da cobrança 
do ponto extra. 
Então a PROTEST participou de Audiência Pública que foi promovida pelo Senado Federal com 
relação a esse tema. Conseguimos com que a ANATEL editasse uma resolução que era uma 
resolução um pouco dúbia com relação a essa cobrança ou não. A ANATEL depois de um tempo 
voltou atrás, enfim, o consumidor está sendo cobrado e, portanto, nós entendemos que a 
resolução que emanou da ANATEL ela prejudica o consumidor desse serviço.  
E também nós fizemos um balanço das principais queixas que hoje nossos 250 mil associados da 
entidade nos demanda e, pudemos então verificar que nessas reclamações nós temos má 
qualidade de serviço, nós temos constantes bloqueios de acesso a canais integrantes dos planos 
adquiridos, também pudemos ver alteração dos planos de seus valores sem que o consumidor 
seja previamente informado. Isso acontece também. e nós temos também queixas que levam ao 
atendimento. O SAC hoje não tem sido um canal eficiente para o consumidor, algumas empresas 
descumprem a lei do SAC, do serviço de atendimento ao consumidor. O menu que é obrigatório 
nem sempre é cumprido, onde primeiro tem que ter o protocolo do consumidor, a queixa, enfim 
isso também tem demonstrado deficiência e portanto, o consumidor nosso associado volta a nos 
demandar de como ele deve proceder.  

Nós colocamos um gráfico, resultado obtido de pesquisa aonde nós temos aqui o percentual de 
reclamações desses serviços, que consta já aqui do documento enviado anteriormente, e 
portanto, para atualizar, hoje o Brasil conta com aproximadamente 10 milhões e meio de 
consumidores de serviço de TV por assinatura. Esses dados são de Março de 2011 da própria 
ANATEL e elas controlam, nós temos aqui três empresas controladoras do mercado de TV por 
assinatura o que indica uma alarmante concentração no entendimento da PROTEST de uma área 
que hoje vem sendo muito utilizada pelo consumidor, e demonstra que o setor tem uma baixa 
competitividade o que possivelmente leve aos tipos de reclamações que hoje nós temos, sem 
contar o custo para o consumidor desse serviço e, portanto, a baixa competitividade influencia 
também na qualidade da prestação desse serviço. 
Então nós temos aqui, já foi apresentado para CPI no documento, as reclamações mais 
freqüentes é a lesão aos direitos dos consumidores, e portanto, dentre os principais problemas 
que pudemos verificar na PROTEST com relação a esse tipo de serviço é também a mais 
freqüente aquela que trás os transtornos, que é a má prestação em diversos sentidos. Ou o 
consumidor ele fica sem o serviço. Às vezes há demora no atendimento, sem que isso seja 
devidamente ressarcido, porque pelo Código de Defesa do Consumidor existe sim uma prestação 
de serviço que tem que ser feita, quando o serviço prejudica o consumidor ou ele fica sem esse 
serviço, ele tem direito a um desconto proporcional ao tempo que ele ficou sem o serviço. Isso não 
vem sendo feito também e o consumidor não vem sendo avisado os dias em que esse serviço 
deixa de ser prestado, portanto essas reclamações continuam. 
Além disso, falha no sinal, corte indevido como nós estávamos falando e a demora no reparo 
técnico desse serviço.  
Agora em segundo lugar nós colocamos as falhas no atendimento com diversos problemas no 
SAC. Ou seja, nós temos o entendimento de que possivelmente essa demanda reprisada do 
consumidor não é suficiente pela quantidade de pessoas que estão do outro lado para dar o 
atendimento. E também é um atendimento que ele é receptivo e portanto, ele não dá uma solução 
imediata ao consumidor de que maneira ele deve proceder. O que faz com que o consumidor 
retorne a esse SAC para conferir a sua reclamação, deixar a sua queixa, postar novamente a sua 
reclamação. 

Documento 13 
 
 
 
ATA DA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CONSTITUÍDA 
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR E APURAR A PRÁTICA DE IRREGULARIDADES E DE 
MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, FORNECIDOS 
PELAR RESPECTIVAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS 
 
Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e onze, às dez horas, no Plenário José 
Bonifácio da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Quinta Reunião da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 32, de 2011, com a finalidade de 
investigar e apurar a prática de irregularidades e de má qualidade na prestação dos serviços de 
TV por assinatura, fornecidos pelas respectivas empresas concessionárias, sob a presidência do 
Deputado José Bittencourt. Presentes os Senhores Deputados Alex Manente, Donisete Braga, 
Luiz Claudio Marcolino, membro substituto, e Welson Gasparini, membro substituto. Ausentes os 
Senhores Deputados Mauro Bragato, Carlão Pignatari, Edmir Chedid, Isac Reis, Jorge Caruso, e 
Afonso Lobato. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
solicitou a leitura da ata da reunião anterior, que por solicitação do Deputado Alex Manente foi 
dispensada, e a ata foi aprovada. Passou-se à oitiva dos convocados, após o Termo de 
Qualificação e o Juramento: 1 - Maria Inês Dolci, Coordenadora Institucional da PROTESTE – 
Associação  Brasileira de Defesa do Consumidor, que entre outras coisas falou sobre: 
reclamações com maior incidência; alteração dos valores dos serviços sem prévia comunicação 
ao consumidor; bloqueio de canais previamente contratados; demora em cancelamento do 
contrato; demora e atendimento deficiente dos SACs e cobranças indevidas; o aumento em 24% 
no número de reclamações entre julho de 2010 e julho de 2011; descuido das operadoras com a 
infraestrutura; e a falta de concorrência no setor. 2 - Almir Munhoz, Presidente do SINTETEL/SP - 
Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações no Estado de São Paulo, que entre outras 
coisas falou sobre: falta de concorrência; a luta do sindicato contra a precarização do serviço 
prestado pelas empresas terceirizadas; a busca da qualidade dos serviços prestados aos 
consumidores e a melhoria das condições de trabalho dos funcionários; informou sobre o PL 
4330/2004, tramitando em Brasília, de autoria do Deputado Sandro Mabel, que dispõe sobre o 
contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes; e a alta 
rotatividade nos call centers se deve a ser este o primeiro emprego da maioria dos trabalhadores. 
e 3 - Vivien Suruagy, Presidente do SITESP - Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços de 
Telecomunicações, Teleatendimento, Sistemas, Redes, TV por Assinatura, Cabo, MMDS, DTH, 
Equipamentos, Componentes, Incluindo Instalação e Manutenção, do Estado de São Paulo, que 
entre outras coisas falou sobre: os gastos com mão de obra representam 70% dos custos das 
empresas terceirizadas e que elas tentam se equilibrar com a demanda crescente de serviço, a 
falta de mão de obra e um orçamento restrito. a ANATEL não dá parâmetros de medição da 
qualidade de serviço para nortear o trabalho desenvolvido pelas empresas terceirizadas; e a falta 
de mão de obra qualificada como uma das causas de problemas que ocorrem na prestação de 
serviço ao usuário. Respondendo às questões levantadas pelos deputados presentes, falaram 
ainda sobre: o comparativo entre os lucros obtidos pelas operadoras de TV a cabo e sua 
contrapartida com o serviço que prestam; a publicidade nas tevês pagas chega a 23% do tempo 
nos canais infantis, segundo dados do PROTESTE; a ANATEL precisa estabelecer critérios claros 
quanto à limitação de inserções. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja ata eu, Edanee Mary 
Chiarelli, Agente Técnico Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência.  

Aprovada em reunião de 22/11/2011 
 

Deputado ALEX MANENTE - Presidente no exercício 
Edanee Mary Chiarelli - Secretária 

 
 

COMISÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
 

TV POR ASSINATURA 
 

PRESIDENTE: 
DEPUTADO JOSÉ BITTENCOURT - PDT 

 
26/10/2011 

 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Havendo número regimental dos Srs.
Deputados, sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos. Registramos a presença do 
ilustre Deputado Donisete Braga, membro titular dessa CPI, pela Bancada do PT, ilustre Deputado 
Luis Claudio Marcolino também da Bancada do PT, Deputado Alex Manente líder do PPS nessa
Casa e o Deputado Geraldo Vinholi do PSDB como membro eventual dessa CPI. 
Queremos solicitar a leitura da ata da reunião anterior. 
 
O SR. ALEX MANENTE – PPS – Pela ordem Sr. Presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Pela ordem nobre Deputado Alex 
Manente. 
 
O SR. ALEX MANENTE – PPS – Para solicitar a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. 
 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – É regimental o pedido de V. Exa. e damos 
por aprovada a referida ata. 
Hoje nós temos essa 5ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída para investigar 
e apurar a prática de irregularidades e de má qualidade na prestação dos serviços de TV por 
assinatura, fornecidos pelas respectivas empresas concessionárias. 
Queremos declarar para os senhores, como já é de conhecimento, que a pauta de hoje resume-se 
a três itens. A oitiva da Sra. Maria Inês Dolci que é Coordenadora Institucional da PROTEST, uma 
associação brasileira de defesa do consumidor. Também a oitiva do Sr. Walmir Munhoz, 
Presidente da Sinttel – Sindicato dos Trabalhadores das Telecomunicações do Estado de São 
Paulo e da Sra. Vivien Suruagy Presidente do Sintesp – Sindicato das Empresas Prestadoras de 
Serviços de Telecomunicações, Tele atendimentos, externas, redes, TV por assinatura, TV a 
Cabo, MMDS, DTH, equipamentos, componentes, incluindo instalações e manutenções do Estado 
de São Paulo. 
Queremos também registrar a presença do ilustre Deputado Welson Gasparini que é membro da 
Bancada do PSDB. 
Nós gostaríamos também de dizer que se encontra nesse recinto o Sr. José Tadeu de Oliveira 
Castelo Branco que é Presidente do Sindistal – Sindicato dos Trabalhadores em empresas 
instaladoras de redes de TV por assinatura no Estado de São Paulo, que oportunamente 
deliberará sobre a oitiva ou não desse representante desse Sindicato. 
Gostaria de convidar a Dra. Maria Inês Dolci para estar aqui a nossa direita para contribuir com os 
nossos trabalhos que é objeto desta CPI. 
Desde logo manifestando os nossos profundos agradecimentos às pessoas aqui convidadas.  



sábado, 12 de maio de 2012 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 122 (89) – Suplemento – 33

A SRA. MARIA INÊS DOLCI – Deputado Gasparini realmente é pertinente como o Deputado 
Bittencourt já colocou. Essas outorgas elas vem do poder federal, ou seja da própria ANATEL, por 
meio do Ministério das Comunicações, assim como as resoluções, portarias, regras. 
Agora no que diz respeito à publicidade, essa é uma questão que vem sendo debatida, não 
conseguimos ainda saber da ANATEL de que forma ela vai dar esse tratamento, a regulação que 
esse setor merece com relação à publicidade, por isso que a PROTEST participou de um 
seminário no Ministério Público Federal até para que o Ministério Público Federal pudesse 
entender como é que funciona essa questão da publicidade ofertada pelas empresas de TV por 
assinatura. 
A título de colaboração a PROTEST promoveu esse estudo com relação à publicidade nos canais 
pagos e foi onde nós encontramos então, uma publicidade bastante ostensiva voltada para as 
crianças. Então nos canais voltados para as crianças nós temos aí um percentual maior, 
justamente para um público altamente vulnerável. 
Inclusive esse estudo foi enviado para o Ministério Público Federal para poder compor as 
recomendações que o Ministério Público deveria estar fazendo em outras instâncias. 
Agora, é uma questão que é nova, vem sendo debatida e eu me lembro que há muitos anos atrás, 
quando as TVs por assinatura chegaram ao Brasil, a ideia era não ter esse tipo de publicidade, 
justamente porque o consumidor já pagava pelo serviço. Então hoje o consumidor paga pelo 
serviço, e na verdade está pagando o espaço da publicidade, ele está vendo publicidade nesses 
canais fechados e nós não temos qualquer informação de como a ANATEL vai lidar ou 
regulamentar a questão da publicidade. 
 
O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Acho que essa CPI até vai ter um pouco esse papel, nós 
sabemos que a questão dos regulamentos é a ANATEL que tem as prerrogativas desse marco 
regulatório, mas uma iniciativa de lei no Congresso Nacional que pudesse disciplinar esse 
processo. Eu concordo com a senhora que se eu pago uma TV por assinatura eu já estou 
contribuindo com a mensalidade, então eu tenho direito de saber que tipo de publicidade que eu 
posso ter, qual é a contrapartida. 
Qual seria a alternativa para que a gente pudesse fazer uma provocação dessa, porque eu sei 
que o limite nosso é muito pequeno com relação à decisão dessa mídia que termina tendo a 
grande parte do lucro, vamos dizer assim. 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Tem alguma resolução específica da 
ANATEL sobre a disciplina da publicidade na TV por assinatura? 
 
A SRA. MARIA INÊS DOLCI – Especificamente eu não conheço. Agora o que existe sim é um 
regulamento específico para TV por assinatura que vem da ANATEL. Agora o que a PROTEST 
vem percebendo é o grau de dificuldade que se encontra quando os serviços precisam ser 
melhores definidos. Tanto que a PROTEST já participou de grupos, participa de comitês de 
usuários, conselho consultivo, enfim. Então nós percebemos que existe uma resistência muito 
grande com relação a esses serviços, haja vista o problema que nós tivemos que foi público da 
cobrança pelo ponto extra, que nós entendemos que realmente nós perdemos já no final, 
poderíamos ter ganho isso para o consumidor e portanto, é um tema que tem que ser 
acompanhado. 
Agora um Projeto de Lei sempre é bem vindo porque acaba definindo um rumo, a necessidade de 
novos procedimentos. Se o órgão regulador não cumpre com a sua missão, com o seu objetivo e 
finalidade dele mesmo, eu acho que ele tem que ser provocado. 
E nesse sentido devo dizer que a PROTEST vem provocando muito o órgão regulador. Nós temos 
aí várias ações promovidas pela PROTEST. Temos do (ininteligível), dos bens reversíveis, nós 
temos inclusive uma luta antiga de assinaturas da telefonia fixa, então são mais de 10 anos com 
ações sendo acompanhadas na Justiça e nós sabemos que a morosidade é muito grande e não 
temos encontrado luz no fim do túnel, mas nós vamos continuar a provocação. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Dra. Maria Inês agradecemos a sua 
presença aqui gratuitamente, e sua manifestação frente a esse colegiado e gostaríamos que a 
senhora fique a vontade se quiser acrescentar alguma coisa, e certamente as suas informações 
foram importantes para termos um relatório aqui bem consistente e um diagnóstico bem claro no 
que tange os interesses dos consumidores aqui no Estado de São Paulo. 
 

A SRA. MARIA INÊS DOLCI – Pois não. A PROTEST ela tem uma abrangência nacional, 
portanto, temas trabalhados pela PROTEST ela visa também contemplar toda uma relação 
estadual, federal e então temos trabalhado nesse sentido. 
A PROTEST estará encaminhando a essa CPI todos os trabalhos que foram feitos, os Ofícios 
enviados para ANATEL, inclusive as revistas onde nós pudemos fazer todos esses estudos 
voltados para TV por assinatura. A PROTEST se coloca à disposição para poder ajudar a 
colaborar com essa CPI, me coloco a disposição novamente para poder responder qualquer 
dúvida e tramitar Ofícios nesse sentido. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – E uma ideia que me ocorre agora 
Deputados, por ocasião da votação do relatório final dessa CPI, eu gostaria de ter a presença da 
Dra. Maria Inês, do Presidente da ABTA, de todos os atores envolvidos na investigação, objeto 
dessa CPI. Acho oportuno, até para na hora, de repente, na leitura do relatório, na discussão do 
relatório encaixarmos alguma coisa que de último momento seja importante para a consolidação 
final do relatório. Muito obrigado Dra. Maria Inês. 
 
A SRA. MARIA INÊS DOLCI – Muito obrigada, eu acho importante essa CPI tendo em vista que o 
problema continua do ponto de vista do consumidor, sem que haja uma atuação firme pelo órgão 
regulador e pelo Ministério das Comunicações. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Sr. Almir Munhoz está presente no 
recinto? Eu o convido para vir à frente para dar a sua contribuição. 
O Dr. José Tadeu de Oliveira Castelo Branco que é o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
em empresas prestadoras de serviços de TV por assinatura, cabo, MMDS, DTH do Estado de São 
Paulo. Ele envia aqui algumas sugestões, não está pautado a oitiva do Sr. Castelo Branco, mas 
eu consulto aos Srs. Deputados se podemos ouvi-lo e, excepcionalmente, incluir aqui na pauta a 
oitiva deste companheiro que se apresenta para nos dar uma contribuição. 
 
O SR. – Presidente, poderia ser na próxima? 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Sim é possível. Nós até agradecemos ao 
Sr. José Tadeu de Oliveira Castelo Branco, Presidente do Sindicato, Sindicato recém criado, tem 
dois anos de existência e certamente vai contribuir. Na próxima o senhor será convocado e eu 
peço que a Secretária encarte aos autos essa manifestação do Dr. Castelo Branco e a certidão do 
Ministério do Trabalho e do Emprego sobre a criação do Sindicato que comentamos. 
 Na próxima reunião, portanto, pautar. 
Sr. Almir Munhoz, as perguntinhas de praxe, primeiro agradecendo a presença do senhor, a 
paciência e certamente nos dará uma contribuição sobre o objeto dessa CPI. 
Seu nome completo. 
 
O SR. ALMIR MUNHOZ – Meu nome é Almir Munhóz, tenho 51 anos, casado, moro na Avenida 
Lemos Monteiro em São Caetano, sou técnico em telecomunicações, meu local de trabalho é na 
Rua Bento Freitas, 64 São Paulo onde fica situado o Sindicato dos Trabalhadores em 
Telecomunicações e eu sou o Presidente do Sindicato. 
Juramento: “Juro como dever de consciência dizer toda a verdade, nada omitindo do que seja do 
meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com as investigações a cargo dessa 
Comissão Parlamentar de Inquérito.” 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok, o objetivo dessa CPI o senhor já tem 
conhecimento, é investigar e apurar prática de irregularidades e de má qualidade na prestação 
dos serviços da TV por assinatura fornecidos pelas respectivas empresas concessionárias. 
O senhor pode, de forma bastante objetiva, contribuir com os nossos trabalhos. 

Isso também tem gerado, Deputado, outra questão importante que quando os canais de SAC eles 
não são suficientes, hoje as pessoas estão buscando cada vez mais as redes sociais. Isso 
demonstra também o outro lado da insatisfação do usuário com relação ao serviço, e portanto, é 
ali na rede social que ele posta a sua queixa e aí as empresas rapidamente correm para poder dar 
uma solução para o caso não ir adiante. 
Nós entendemos que a rede social hoje é importante para o país, para os consumidores, mas 
esse não deveria ser o canal para esse tipo de reclamação e, portanto, quando os consumidores 
reclamam nas redes sociais, essas reclamações elas não vão para um banco de dados. Então 
elas não vão ter ali a indicação do tipo de problema, não vai ter uma classificação adequada, não 
vai fazer parte de banco de dados dos orgãos de defesa do consumidor e, portanto, elas acabam 
ali sendo resolvidas, mas o problema vai persistir. 
Outra questão também, na qualidade do atendimento, em todas as empresas que a PROTEST fez 
os estudos foi constatado o mau atendimento por parte da empresa, ou falta de esclarecimentos 
adequados como demora, falha na prestação do serviço, o precário atendimento do serviço de 
atendimento ao consumidor é uma realidade. 
A PROTEST entende até que esse canal do SAC é um canal da maior importância para empresa 
e para o consumidor. Para empresa porque é ali que ela tem todas as informações a respeito do 
serviço que ela oferece. Então ela tem ali uma espécie de uma consultoria para poder minimizar 
esses problemas. 
Então são reclamações que tem uma qualidade incrível e poderia ser muito bem aproveitadas 
pelas empresas e que se percebe que hoje é deixado de lado. Isso não só em TV por assinatura, 
mas em outros canais também de serviço de atendimento ao consumidor percebemos que 
acontece a mesma coisa. 

Então nesse precário atendimento, infelizmente, é de conhecimento público, porque o consumidor 
permanece muito tempo, por isso que tem a lei do SAC. O consumidor, às vezes, quer rescindir o 
contrato, a última opção é a rescisão e pela lei do SAC deveria ser uma das primeiras opções. 
Isso continua. E também nós percebemos que essa demanda ela vem ocorrendo sem que haja 
diminuição do percentual de ingresso de consumidores nessa prestação de serviço. 
As irregularidades contratuais também foram motivo de análises da PROTEST, também pudemos 
analisar e esse problema com relação aos contratos, mais especificamente, dava alterações 
contratuais sem o consentimento ou aviso prévio ao consumidor. Quando ele se dá conta, o 
contrato já foi alterado, e portanto, ele tem aquela dificuldade, voltando lá para o SAC para poder 
manter o plano contratado anteriormente ou então contratar um novo plano. 
Então é flagrante essa ilegalidade de alterações contratuais praticada por todas as empresas. 
Talvez seja uma forma de marketing que na verdade, vem prejudicando o consumidor, e portanto, 
essas reclamações elas giram em torno de mudança do pacote, variação do preço que também 
nós temos, sem que o consumidor tenha sido previamente notificado. 
Além disso, também temos uma quantidade razoável de descumprimento de oferta, ou seja, os 
pacotes são contratados sem solicitação do consumidor com cobranças com mudanças de 
serviços, também sem o consentimento prévio do consumidor. 
E portanto, as providências da PROTEST, porque a nossa missão é justamente defender o 
consumidor no caso dessas empresas e nós temos aí uma missão muito específica que é não só 
de orientar, mas também de encaminhar essas reclamações, tanto que encaminhamos várias 
vezes para a ANATEL, encaminhamos para o Ministério Público Federal,participamos inclusive, 
dentro do Ministério Público Federal houve uma grande discussão o ano passado e retrasado com 
relação a essas empresas, à própria prestação de serviços e obviamente, que o Ministério Público 
Federal procedeu ao encaminhamento numa outra esfera que não foi aquela das discussões, que 
levaram vários meses com muita colaboração não só por parte da PROTEST, mas de várias 
entidades que atuam na área da defesa do consumidor. 
E temos também as cobranças indevidas de valores. Essas cobranças ocorrem sem que o 
consumidor tenha a devolução em dobro desses serviços cobrados indevidamente. 
Portanto, em rápidas pinceladas essas são as reclamações e o cenário encontrado dessas 
empresas junto ao nosso serviço da PROTEST. 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Deputado Donisete. 
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – Gostaria inicialmente de cumprimentar a Dra. Maria Inês que 
de forma muito sucinta fez uma exposição importante para nós. Duas perguntas: Quais são as 
três empresas que a senhora menciona, que hoje, em tese monopoliza o sistema no Brasil e 
segundo se a PROTEST estabelece relação com o IDEC, com o PROCON que também são 
órgãos de defesa do consumidor? Só para saber se há esse entendimento para que possa a partir 
daí, serem estabelecidas as reclamações dos usuários. 
E também, da mesma forma que o Deputado Bittencourt, acho importante esse relatório para que 
a gente possa ter em mãos o perfil das reclamações que são apontadas pelos usuários do 
sistema. 
 
A SRA. MARIA INÊS DOLCI – Deputado Donisete, nesse documento que a PROTEST enviou a 
título de colaboração para CPI, nós temos aqui praticamente três empresas que é a NET, a SKY e 
a TVA. E o Brasil hoje conta com 10 milhões e meio de usuários, de consumidores de TV por 
assinatura e segundo os dados que a PROTEST consultou da ANATEL, realmente batem com 
essas três empresas onde nós temos as maiores reclamações e que controlam 80% do mercado 
de TV por assinatura no Brasil. Daí pode se concluir a alarmante concentração e a baixa 
competitividade que nós temos no Brasil atualmente. 
Com relação ao alinhamento da nossa entidade, da PROTEST com outras entidades de defesa do 
consumidor, a PROTEST trabalha sim alinhada com outras entidades de defesa do consumidor 
para determinados assuntos, tem alguns temas onde nós trabalhamos, participamos de forma 
mais intensa e outras menos, com o PROCON São Paulo também, que é parceiro da PROTEST, 
nós temos algumas parcerias de trabalho. Participamos de vários fóruns e debates com a mesma 
finalidade que é resolver o problema do consumidor. 
Agora, existe no Brasil todo os PROCONS municipais, estaduais, que fazem parte do sistema 
nacional de defesa do consumidor, e também a PROTEST como uma entidade civil de defesa do 
consumidor. Nós fazemos parte então desse grande sistema, onde hoje as reclamações são 
compiladas, o sistema nacional de defesa do consumidor por meio do Ministério da Justiça, 
departamento de proteção ao consumidor, detém essas informações, elas são públicas. E quando 
o problema é persistente e atinge uma grande coletividade, certamente que vem uma ordem maior 
por parte do Ministério da Justiça do departamento de defesa do consumidor para recomendar ou 
tentar absorver esses problemas no sentido de promover alterações, ou sugerir alterações no 
setor. 
 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok. Deputado Gasparini. 
 
O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Eu queria solicitar à senhora duas informações: a 
primeira, são três empresas que dominam hoje esse setor. Há um sistema de concessão para 
isso? Digamos que um grupo queira entrar para atuar nesse setor, ele depende de uma 
concessão do governo ou é livre essa parte? 
E a segunda é sobre a publicidade nesses canais que são frutos dessas empresas. Como a gente 
paga uma mensalidade, entendeu-se no começo que nos canais abertos, que a gente não paga 
nada, tudo bem teria que engolir a publicidade. Agora nesses casos em que a gente em a 
assinatura, paga mensalmente, há um controle dessa publicidade? Como começou isso e tem um 
paradeiro ou a empresa pode colocar quantos anúncios ela quiser? 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Muito bem Deputado Gasparini, quero 
louvar a pertinente pergunta que o senhor fez, porque uma das preocupações aqui, inclusive 
levantado reiteradamente pelo relator Edmir Chedid, Deputado Donisete, é a questão da
publicidade. 
Evidentemente as concessionárias dependem de outorga da ANATEL. Isso é conhecido 
Deputado, mas a segunda parte da sua pergunta é de extrema relevância, e é um tema que nós 
vamos nos debruçar para termos no relatório final uma recomendação consistente frente aos 
órgãos competentes sobre essa questão da publicidade. 
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O SR. ALMIR MUNHOZ – No tele-atendimento é de 6 horas. Temos trabalhadores de 4 horas 
também e a outra questão da rotatividade também que o Deputado perguntou é a idade. São 
muitos jovens trabalhando, e o jovem ainda nem sempre sabe o que quer, qual a profissão que ele 
vai seguir, então isso também gera bastante rotatividade do setor. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Obrigado Sr. Almir pelas contribuições, o 
senhor quer deixar algum documento junto a CPI ou não? Não trouxe nada. Ok. 
Fica aqui o convite para quando estivermos deliberando sobre o relatório final votando, a presença 
do senhor será importante para gente discutir a matéria. 
 
O SR. ALMIR MUNHOZ – Estou à disposição dessa Casa, dos Deputados para o que for preciso 
para ajudar na continuação dos trabalhos. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – A Dra. Vivien Suruagy que é Presidente 
do Sintesp, por gentileza. 
E já estamos esgotando a nossa pauta, com os agradecimentos de todos aqui presentes, vamos 
ouvir a Dra. Vivien que é Presidente do Sintesp – Sindicato das Empresas Prestadoras de 
Serviços de Telecomunicações, Tele atendimentos, sistemas, redes, TV por assinatura, cabo e 
etc. 
Acho o depoimento da Dra. Vivien muito importante para a formação do contraditório.  
O doutor que a acompanha pode sentar aqui ao seu lado. Acho importante a presença da Dra. 
Vivien até para dar o cumprimento aí ao instituto do contraditório. 
Eu quero Deputado Gasparini e todos que estão aqui presentes, o Deputado Edmir Chedid que é 
o Relator dessa CPI, eu gostaria muito que ele estivesse presente para fazer essas indagações, 
até foi por sugestão dele que nós solicitamos a presença da Doutora. 
Eu quero até solicitar a senhora, se a senhora pode voltar a essa CPI, se o Relator achar por bem 
tê-la aqui novamente. Pode ser? OK, então compromisso assumido.  
Por gentileza, o Termo de qualificação e o juramento. 

A SRA. VIVIEN SURUAGY – Meu nome é Vivien Mello Suruagy, sou solteira, endereço de 
residência na Rua João Lourenço, 463 – apto 141, sou engenheira civil pós graduada, local de 
trabalho no Itaim Bibi e sou Diretora Presidente das nossas empresas. 
Sobre o Sintesp e outras entidades, depois do juramento eu explicarei aos senhores. 
Juramento: “Juro como dever de consciência dizer toda a verdade, nada omitindo do que seja do 
meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com as investigações a cargo desta 
Comissão Parlamentar de Inquérito.”. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok, Dra. Vivian a senhora tem 
conhecimento do objeto dessa CPI, que é apurar a prática de irregularidades e má qualidade na 
prestação de serviços de TV por assinatura fornecidos pelas devidas empresas concessionárias.  
Objetivamente com o que a senhora pode contribuir com esse colegiado técnico? 
 

A SRA. VIVIEN SURUAGY – Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de ser ouvida pela 
Casa. Eu faço questão de esclarecer os pontos que estão pendentes. Parece-me que os Srs. 
Parlamentares talvez não estejam com total conhecimento do nosso setor, então eu me coloco à 
disposição de voltar aqui quantas vezes forem necessárias de forma a contribuir com o assunto. 
Bom, eu sou Presidente primeiro do Sinstal – Sindicato Nacional de Prestadores de Serviços de 
Telecomunicações. Eu represento o patronal contratado pelas operadoras e pelas empresas de 
TV por assinatura. As chamadas terceirizadas que eu prefiro dizer, as empresas especializadas. 
Sou também Presidente do Sintesp – Sindicato Estadual de TV por assinatura e 
Telecomunicações aqui no Estado de São Paulo. Sou Presidente do Sinterj – Sindicato de Tele 
atendimento do Estado do Rio de Janeiro. Sou diretora da Febratel – Federação Brasileira de 
Telecomunicações e atuo na área de telecomunicações, montagens industriais, agropecuária, são 
as nossas atividades privadas. 
Gostaria de dizer aos senhores que a área de prestação de serviços de telecomunicações ela lida 
com duas vertentes. Uma parte é a mão de obra e a outra é a questão de equipamentos e 
tecnologias. 
Não sei se os senhores vêm acompanhando ao longo dos anos que houve uma evolução muito 
grande com relação a telecomunicações.  
Em 98 vocês vão se lembrar que para gente conseguir um telefone, pagava 2 mil dólares e levava 
até 60 meses para conseguir esse telefone.  
A densidade de telefones era 14 telefones por 100 habitantes e agora nós temos 130 telefones 
por 100 habitantes. O crescimento da TV por assinatura tem se registrado em torno de 30% ao 
ano. Nós temos mais de 200 milhões de aparelhos celulares nas mãos da população. Isso sem 
falar de Banda Larga e outros setores que eu vou confluir aqui para nossa área. 
Então veja, o nosso trabalho é um trabalho muito concentrado, os trabalhadores eles se esforçam 
muito. Eu, às vezes, fico em dúvida se eu me comporto como uma representante de empresa 
terceirizada ou auxilio o Sr. Almir e o Castelo na questão de defesa dos interesses dos 
trabalhadores.  
70% de nossas despesas são com os trabalhadores. Então essa é uma questão muito crítica e 
nevrálgica de nosso interesse para que gere lucros. Nós tentamos gerar lucros para as empresas 
porque nós estamos no sistema capitalista e temos que ir atrás desse lucro. 
Os senhores devem observar que há alguns anos atrás, e eu própria lembro disso aí, eu ficava 
pensando: Meu Deus do céu, eu tenho um monte de trabalhadores e não tenho trabalho para 
eles. 
Atualmente é ao contrário, nós temos um monte de serviço e não temos trabalhadores para fazer 
esses serviços. 
Então como o próprio Almir abordou, é fundamental a questão de treinamento de mão de obra. 
Não tem mão de obra no mercado para nada. Não tem mão de obra para construção civil, para 
montagem industrial, para área industrial, para o comércio, não tem mão de obra para 
telecomunicações. 
O trabalhador, de certa forma, ele está numa posição boa, porque ele pode migrar de uma área 
para outra, ele pode escolher o seu trabalho. Então, as empresas prestadoras de serviços, nós do 
trabalho especializado, nós temos que correr muito com essa questão de interessar. Fazer com 
que o trabalhador se interesse em ficar em nossas empresas e isso não é um trabalho muito fácil. 
Nós aqui em São Paulo fechamos convenção com dois Sindicatos na área de instalação e 
montagem e manutenção, nós fechamos com o Sindistal presidido pelo Sr. Castelo e na área de 
tele atendimento nós fechamos convenção com o Sr. Almir, data base de Janeiro atendimento e 
data base de Setembro a questão de manutenção e instalação. 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok, Deputado Gasparini? 
Enquanto ele faz a reflexão eu vou fazer uma indagação. 
O que a senhora atribui que os Deputados aqui não estão com conhecimento do tema, etc.? Na 
sua fala inicial a senhora fez essa abordagem, e eu gostaria de um melhor esclarecimento da 
senhora. 
Segunda coisa, a senhora ouviu, a senhora estava aqui atentamente, a senhora ouviu a exposição 
da Dra. Maria Inês Dolci, e eu queria de V. Exa. pontuadamente, se a senhora quiser eu faço aqui 
as observações, que a Dra. Maria Inês sustenta que são pontos caracterizadores de má prestação 
de serviços de TV por assinatura. Eu queria que a senhora fizesse esses dois esclarecimentos, 
por gentileza e depois o Deputado Gasparini. 
 
A SRA. VIVIEN SURUAGY – Deputado veja, eu estou nessa área de telecomunicações, eu creio 
que há 20 anos. E até hoje, com essa velocidade de inovação de tecnologias e de ambientes de 
trabalho, ambientes de regulamentação, de ANATEL, de Ministério eu estou tentando me 
entender. 
Então eu imagino os senhores que não são desse setor de telecomunicações, que estão fazendo 
essa CPI, estão tentando se informar, como devem estar com todos esses fatores novos. Por isso 
que eu falei que eu estou aqui à disposição para vir quantas vezes os senhores tiverem 
interessados. 
Com relação ao depoimento da Dra. Dolci, primeiro eu considero muito importante esses orgão de 
defesa do consumidor. O PROTEST, IDEC, PROCON, essa redes sociais que ela informou, mas 
infelizmente, nós do Sindicato Nacional de Telecomunicações Patronal e do Sindicato Estadual de 
Telecomunicações nós não possuímos os relatórios do PROTEST e do IDEC e que nós 
gostaríamos de receber. 
Agora eu queria observar uma coisa com os senhores. 

O SR. ALMIR MUNHOZ – De fato, o nosso Sindicato das Telecomunicações, ele efetivamente 
não tem a representação dos trabalhadores em instalação de TV por assinatura. Como disse o 
nobre Deputado, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de instalação de TV por assinatura 
é o companheiro Castelo que é do Sindistal. Porém, com a liberação da ANATEL e das devidas 
leis das operadoras em também fornecer os serviços de TV por assinatura, em breve, poderemos 
estar também representando esses trabalhadores de alguma forma, ou em conjunto com o 
Sindistal. Na verdade, o que a gente pode dizer é que a nossa federação, que é a Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Telecomunicações, a FENATEL, firmou acerca de uns 20 dias 
atrás com a Federação Patronal, a FEBRATEL, uma carta compromisso onde a gente estabelece 
ali uns 10 itens de auto regulação do setor no que diz respeito à terceirização do serviço e a não 
precarização da terceirização que é a atuação dessas empresas. Tanto as operadoras de TV por 
assinatura como as operadoras de telecomunicações, elas não fazem esse serviço de instalação 
diretamente, elas terceirizam esses serviços. Então nesse sentido, a FENATEL e a FEBRATEL 
firmaram esse acordo onde ali são vários itens, e os principais itens da não precarização dos 
serviços pela terceirização, e também da mão de obra por setor, entre tantos. 
E nós sabemos em que pese, e esse é o nosso ponto, o Sindicato ele atua no interesse da 
condição de trabalho, da condição dos trabalhadores e, obviamente se interessa muito para que 
os consumidores sejam bem atendidos, porque daí é que em geral as oportunidades das 
empresas, dos salários dos trabalhadores, enfim, nós também sempre que possível estamos com 
os vários órgãos de defesa do consumidor. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok, Deputado Gasparini? 

O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – A minha pergunta é a seguinte: eu recebo aqui um 
documento assinado pelo Dr. José Tadeu de Oliveira Castelo Branco, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores e empresas prestadoras de serviços em TV por assinatura e a Cabo.  
Ele termina dizendo o seguinte: que a prestação de serviços de qualidade está intimamente ligada 
a satisfação e qualificação dos trabalhadores que a executa. Afirmo que o trabalhador insatisfeito, 
alta jornada, baixo salário e sem qualificação, o resultado do trabalho continuará de baixa 
qualidade. 
Eu tenho a impressão Deputado Jose Bittencourt, é que só a concorrência pública, a concorrência 
entre empresas é que pode melhorar realmente o serviço, e melhorar a situação dos empregados 
também. Por isso que eu volto a insistir nessa questão.  
As emissoras de TV canais abertos, só quando o Governo abre uma licitação e tem uma 
concorrência grande entre grupos interessados é que se amplia o número de canais. No que diz 
respeito aos canais por assinatura, tem havido essa concorrência? 
Se hoje um grupo nacional ou até estrangeiro, resolver entrar nessa área, basta ele provocar a 
área governamental solicitando a abertura de uma licitação para termos novas e maior número de 
empresas nesse setor, ou vamos estar sempre com essas três e dentro de um contexto que 
então, pelo que a gente sente aqui, os trabalhadores não são de boa qualidade, não estão 
preparados para os serviços, recebem baixos salários e as empresas enchem de publicidade
também os canais, então, eu acho que a disciplina do setor está meio danada. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Sr. Almir, alguma consideração? 
 
O SR. ALMIR MUNHOZ – Na verdade, em que pese o Governo afirmar sobre a concorrência, se 
cria um monopólio meio que natural. Nós estamos vendo que as empresas, quando se privatizou 
o setor de comunicações foram criadas três empresas de telefonia fixa, que hoje já são duas, 
porque a Telemar se juntou a Brasil Telecom. 
Hoje essas empresas estão dentro de grupos integrados, por exemplo: a OI tem a sua própria 
empresa de atendimento, de Cal Center e a sua empresa de Banda Larga. 
A Embratel pertence ao Grupo Telmex como a Claro e como a Net. Então é tudo de um grupo só 
e é tudo grupo estrangeiro. 
A OI é grupo nacional, mas agora tem investimento da Portugal Telecom. E a Telefônica está 
junto com a VIVO e a TVA. Então a competição é entre essas três empresas, mas porém, em que 
pese toda a competição, cada uma tem mais ou menos a sua área de atuação, a sua área de 
venda dos serviços. 
E quanto à questão da qualidade dos trabalhadores, não é novidade para ninguém no Brasil, que 
a qualidade dos trabalhadores no Brasil, em qualquer setor, inclusive das telecomunicações e de 
instalação de TV ela está carente. Nós estamos realmente precisando de mais formação e 
qualificação, agora não é isso que determina também a questão salarial. 
Precisa se regulamentar a questão da terceirização, e isso está sendo feito também pelos 
Deputados em Brasília, pelo TST com Audiência Pública, porque você quando regulamenta a 
terceirização, você vai dar características de não precarização nos serviços. Ou seja, a 
competição nas empresas como o Deputado colocou, ela vai se dar pela qualidade da prestação 
do serviço e não pelo custo diminuído desse serviço.  
Então aí eu concordo com o Deputado que tem que haver mais competição e com qualidade de 
serviço e não com precarização. 

O SR. – Tem projeto de lei no Congresso Nacional a respeito disso? 
 
O SR. ALMIR MUNHOZ – Tem sim Projeto de Lei, inclusive estava em pauta e foi retirado de
pauta por vistas pedida, deve ser votado entre essa semana e a próxima. O Relator é o Deputado 
Roberto Santiago, o Sandro Mabel é o... Especialmente sobre a regulamentação. 
Isso, porque na verdade, nós do lado do movimento sindical temos atuado fortemente para que 
esta regulamentação seja de forma a evitar a precarização. Que não possa ser feita uma 
terceirização a qualquer forma, a qualquer custo onde o consumidor é quem vai sofrer. Porque 
quando a ANATEL colocou em condições as empresas para instalar os telefones foi aquela 
correria no país, aqui em São Paulo também, se empregou muito trabalhadores que não tinham a 
mínima condição de fazer o serviço. 
Então hoje isso não é mais assim na questão de telecomunicações. As empresas respeitam os 
acordos coletivos aqui em São Paulo, as convenções coletivas. Existe um Sindicato patronal. Os 
trabalhadores, a gente tem conseguido melhores condições de trabalho e de salário para esses 
trabalhadores. Enfim hoje, na questão de telecomunicações nós estamos bem avançados nessa 
questão. Ainda carece de melhorar salários, etc., mas o setor já está regulamentado. 
Agora na questão de TV por assinatura eu não detenho essa informação como um todo. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Alguma ponderação a mais com relação a 
CPI Sr. Almir? 
 
O SR. ALMIR MUNHOZ – Gostaria de parabenizar essa CPI pela iniciativa dos Deputados que 
participam, porque o consumidor realmente ele paga pelo serviço, então ele merece ser bem 
atendido, merece que a qualidade do serviço seja prestada com eficiência e nem sempre é o 
trabalhador que é culpado disso. Na maioria das vezes o trabalhador não é culpado pelo serviço. 
Mesmo as pessoas que atendem nos tele atendimentos dos SACs, eles ali atendem, mas não são 
culpados pelos serviços não realizados e muitas vezes eles arcam com a culpa. 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Essas empresas promovem cursos de 
qualificação para esses trabalhadores? Ofertam ao Sindicato de representação desses 
trabalhadores, cursos de qualificação, coisa dessa natureza? 
 
O SR. ALMIR MUNHOZ – Algumas empresas fazem sim, o nosso Sindicato tem uma escola de 
formação na área do tele atendimento, pessoal de Cal Center e o nosso Sindicato tem a escola, e 
algumas empresas trabalham em parceria com o Sindicato sim, e agora nós temos um grande 
projeto colocado em Brasília pela FEBRATEL que é a Federação Patronal e a FENATEL que é a 
Federação dos Trabalhadores, no sentido de recursos junto ao Ministério do trabalho para 
formação de mais de 5 mil trabalhadores para o país. 
 
O SR. WELSON GASPARINI – PSDB - Uma reclamação recorrente que a gente observa, é a alta 
rotatividade no setor dos trabalhadores desta área. O senhor atribui a que essa alta rotatividade? 
 
O SR. ALMIR MUNHOZ – O principal fator eu diria que é a penosidade do serviço. Porque isso já 
decorre desde o tempo de telefonistas, quando as telefonistas atendiam no sistema de plugs, 
porque fica o tempo todo com o fone no ouvido, inclusive insalubridade. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Essa questão da penosidade Deputado 
Gasparini, no Art. 7º da Constituição Federal fala do trabalho penoso, que é tido como o que 
precisa de adicional. Tem algum adicional sobre penosidade? Eu preciso até levantar essa 
questão se há Lei regulamentando esse artigo da Constituição Federal que fala do trabalho 
penoso, que é objeto, quer dizer, que gera o adicional. 
 
O SR. ALMIR MUNHOZ – No nosso setor não tem esse adicional, o que foi se reduzindo foi o 
horário. Porque o adicional ele vai contribuir para melhor renda do trabalhador, mas não para 
saúde. Porque para saúde ele tem que ter um trabalho que tem que ter interrupção, tem que ter 
descanso porque senão aquilo gera fatores psicológicos ruins. 
 
O SR. – Qual é a média de horário do trabalhador? 
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A SRA. VIVIEN SURUAGY – Obrigada pela menção a Divaldo Suruagy, eu acho que é um caso 
de Romeu e Julieta, porque o Mello, meu nome é Vivien Mello Suruagy e o Mello é do Collor de 
Mello e o Suruagy do Divaldo e eles se odiavam. Tudo de Alagoas, mas só que infelizmente eu 
não nasci com cabeça chata, eu sou carioca, mas moro em São Paulo há uns 15 anos. 
 
O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Eu acho que a senhora pode ter orgulho dos dois 
sobrenomes. Do Suruagy já fizemos os elogios. Do Collor de Mello hoje é um Senador da 
República, ainda que fazendo alguns reparos, alguns procedimentos, mas é um Senador da 
República e com uma grande liderança também. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Antes de passar a palavra Deputado 
Donisete e Deputado Gasparini, eu gostaria que V. Exa. fizesse o requerimento, formalizasse o 
requerimento e apresentasse a essa presidência para nós deliberarmos na próxima sessão a 
respeito desse seu comentário que é fundamental. 
Solicitarmos dessas concessionárias apresentarem a essa CPI o seu resultado financeiro. Então 
eu acho oportuno para gente fazer depois a ponderação sobre o que se tem aqui discutido, o que 
se tem colhido aqui neste colegiado. 
 
A SRA. VIVIEN SURUAGY – Eu queria observar com relação à remuneração, além deles terem o 
piso salarial, nós sempre acompanhamos o reajuste com o INPC ou acima do INPC, eles têm vale 
refeição, tem convênio médico, tem auxílio creche e aquela jornada de trabalho de seis horas 
diárias. 
A média salarial é o salário mínimo para o Cal Center. Aí nós temos a área de manutenção e 
instalação que ele tem em torno de 800 reais, tem a periculosidade que é 30% a mais, tem vale 
alimentação, plano de saúde, farmácia, creche. 
O que eu devo observar com vocês é o seguinte: nós temos que procurar não onerar o 
consumidor e prestar um bom serviço e gerar lucros para as empresas, satisfação para o cliente e 
satisfação para os parlamentares de estar com a missão cumprida. Então essa é uma equação 
meio complicada. 
Vocês devem lembrar a questão com relação à SAC de que o primeiro emprego, ele se interessa 
de fazer o serviço e nós estamos tentando interessá-lo cada vez mais. Quando é um funcionário 
mais graduado, ele não se interessa pelo serviço, a menos que nós vamos pagar para ele um 
valor muito maior do que é pago atualmente, e isso certamente vai onerar o consumidor. 
Isso não nos isenta de responsabilidade com relação à qualidade do serviço, agora os senhores 
podem ter certeza que as prestadoras de serviço elas dão a volta, se viram, sofrem, se matam 
para prestar o melhor serviço nas condições que elas tem. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Deputado Gasparini. 

O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Eu gostaria de fazer uma observação, não é apenas 
quanto às empresas concessionárias, mas regra geral hoje em dia, e o próprio Governo do 
Estado, em minha opinião também está errado nisso. É quando mantém um piso salarial muito 
baixo e dá bonificações. Então é auxílio transporte, o auxílio alimentação, convênios médicos, só 
que quando esse trabalhador se aposenta, o coitado vai para aposentadoria apenas com o salário 
base. Todos esses benefícios que foram dados, acaba tudo. Então ele como aposentado volta a 
uma base salarial que é humilhante. 
Volto a insistir, eu sou do partido do Governo, mas acho que no Governo do Estado também há
um erro nisso. Tanto é que o opositor ao Governo com muita sabedoria, ele quando quer criticar o 
Governo ele fala do salário base. Ele não fala das outras vantagens que tem e que, às vezes, 
quase dobra o salário, mas ele fala do piso salarial. Então eu tenho a impressão, as vantagens 
deveriam ser somadas para efeito de aposentadoria, ou então se cria uma injustiça muito grande.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Deputado Donisete estamos nos 
encaminhando para o final. 
 

O SR. DONISETE BRAGA – PT – Eu gostaria de dizer que acho que atingimos os objetivos. Hoje 
é um dia atípico, tem várias Comissões acontecendo, infelizmente eu tive que me ausentar um 
período, mas acredito que realmente V. Exa. tenha cumprido um papel nobre e fundamental, que 
nós entendemos que é crucial hoje, uma vez que o cidadão brasileiro ele tem conseguido 
ascender às categorias não só de emprego, mas ao mesmo tempo em que eles possam utilizar de 
todo os meios de comunicação. Nós entendemos que a TV por assinatura hoje em dia, 
seguramente será um instrumento onde todo cidadão poderá ter acesso e não apenas uma 
pequena parcela. E queremos que as operadoras possam cumprir, ou seja, entregar o produto. É 
muito ruim quando o cidadão paga em dia uma mensalidade e muitas vezes o seu atendimento 
não é com eficiência. 
Essa polêmica dos pontos, ou seja, o cidadão compra uma assinatura da Sky ou da Net ele pode 
ter 10 televisores que ele pode ter acesso. Ele tem o direito de estabelecer isso, estabelecer um 
conforto a ele uma vez que ele paga essa mensalidade. 
É a mesma coisa da linha telefônica. Você paga uma linha telefônica e coloca vários pontos na 
sua casa. Como também nós queremos que os Sindicatos, sejam eles os que defendem os 
trabalhadores ou o patronal, possam ter um grande entendimento, porque se um perde todos 
perdem e se um ganho todos ganham. 
Nós queremos a melhor eficiência do setor até em função de estarmos no século XXI e termos 
uma tecnologia de ponta extraordinária. 
Ontem mesmo eu fazia um discurso aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo sobre a 
intervenção do Ministro das Comunicações Paulo Bernardes que dizia que até o ano 2015 ele 
quer que 70 milhões de domicílios possam ter acesso a Banda Larga. Portanto, é uma inclusão 
digital, acesso à informação, ao conhecimento e nós queremos cada vez mais fortalecer essa 
tecnologia. Nós queremos um grande entendimento. 
Hoje o Brasil avançou muito e nós queremos esse entendimento de quem presta serviço, de quem 
executa que são os trabalhadores, mas ao mesmo tempo também quer que paga a conta. O 
usuário precisa ter o serviço prestado com grande eficiência. 
Essa é a minha intervenção e agradeço a oportunidade e cumprimento a Dra. Vivien Suruagy. 
Obrigado Sr. Presidente 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Ok Dra. Vivien Suruagy, os nossos 
agradecimentos e como a senhora observou o Deputado Welson Gasparini, a senhora vai se 
inteirar dessas observações pontuadas pela PROTEST como bloqueio unilateral de canais 
adquiridos, falhas no SAC, falhas no sinal sem o devido ressarcimento, a questão do 
descumprimento contratual, descumprimento da oferta, o que a Dra. Maria Inês Dolci pontuou e, 
principalmente essa questão da publicidade que não está, para esses Deputados, para essa 
Comissão não está claro. 
Então eu gostaria que a senhora fizesse um arrazoado por escrito e encaminhasse a essa CPI 
sem prejuízo de termos novamente a sua presença aqui no momento oportuno, se assim entender 
o relator que não pode estar hoje. O Deputado Donisete colocou muito bem que hoje estamos 
com a Casa cheia de atividades, para a senhora contribuir também com os nossos trabalhos. 
 
A SRA. VIVIEN SURUAGY – Ok, obrigada pelo convite. Eu tentarei responder essas questões 
que não são da nossa especialidade, queria deixar isso claro, mas nós queremos ajudar sempre. 
Deputado Gasparini veja, independente do valor do piso estadual, nós como empresários, nós 
defendemos muito que se encontre uma solução viável para questão de remuneração. 
Nós acreditamos também que a questão de remuneração ela passa não colocar todo o valor num 
patamar fixo e que não obrigue os funcionários e os próprios empresários a irem atrás de um 
sucesso, uma melhoria de qualidade, um melhor prazo de atendimento. Nós acreditamos que tem 
que se colocar participação no lucro, participação nos resultados que nós também colocamos, ou 
seja, nós todos somos companheiros nessa questão de resultados financeiros da nossa operação. 
Eu quero agradecer aos senhores, Deputado Donisete o que precisar nós estamos aqui a 
disposição, muito obrigada e boa sorte com a CPI. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Esgotada a pauta damos por encerrada 
essa sessão. 

 
 
 

*      *      * 

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Esses relatório dizem respeito a que? 
Vocês não têm a inteiração junto a esses órgãos de defesa do consumidor? 
Quando a senhora faz esse esclarecimento inicial sobre a participação dos Deputados, nós 
estamos aqui defendendo a mesma coisa, que é a satisfação do cidadão, do consumidor. 
V. Sa. se esmera para prestar um serviço de qualidade e nós Deputados nos esmeramos para 
fiscalizar por representação popular esse serviço de qualidade. Nós estamos aqui fazendo a 
mesma coisa, temos o mesmo objeto que é a satisfação do consumidor. Aliás, do cidadão que é o
meu patrão e o seu patrão. Está certo? 
Então diante disso estamos num ponto de convergência muito importante. O que a senhora pode 
aí nos esclarecer? 
Não há inteiração entre o Sintesp e os orgãos de defesa do consumidor IDEC, PROCON, 
PROTEST, etc.? 

A SRA. VIVIEN SURUAGY – Primeiro só um comentário que o senhor falou: realmente nós 
estamos aqui para defender o mesmo interesse do consumidor. Eu converso muito com as nossas 
entidades, com as empresas, com os trabalhadores que não é o Governo, não é a empresa, não é 
o Sindicato dos Trabalhadores, não é o Sindicato Patronal que mantém emprego de ninguém. O 
que mantém o emprego de todo mundo, lucratividade de empresa é o consumidor. Então nós 
temos que validar esse consumidor. 
Veja só, ao que nós nos reportamos muito? Ao órgão oficial que nós chamamos que é a ANATEL. 
Então me parece que já houve algumas exposições anteriores da Associação Brasileira e de 
empresas prestadoras de serviço e nós verificamos. Nós prestamos serviços para essas 
operadoras e empresas de TV por assinatura e elas estão atingindo os índices da ANATEL. 
Como a Dra. Dolci disse, são mais ou menos 10 milhões de assinantes e esses 10 milhões se a 
gente colocar que tem uma média de 4 pessoas em cada residência, nós estamos atendendo aí 
40 milhões de pessoas. O PROTEST tem a reclamação de um universo de pessoas que nós 
ainda não sabemos e vamos entrar em contato, e o PROTEST tem, não sei se como associados 
umas 250 mil pessoas. Então nós atuamos em cima das exigências da ANATEL e consideramos 
extremamente oportuna a intervenção desses órgãos de defesa do consumidor, em cima da 
ANATEL para cristalizarem e tornarem realidade a reclamação que está havendo da população. 
Então nós somos contratadas por essas operadoras prestadoras de serviços para fazer os 
trabalhos. E nós fazemos esse trabalho com muito ardor, com muito amor, é um trabalho diuturno. 
Os senhores estavam comentando, eu já vou antecipando aqui algumas questões, os senhores 
estavam falando sobre a questão do tele atendimento do Cal Center. 
Eu devo dizer aos senhores que em torno de 80% dos trabalhadores em Cal Center são de 
primeiro emprego, são pessoas que nós pegamos no colegial, que estão acostumados com sala 
de aula, que não tem aquela responsabilidade de mercado de trabalho e nós coletamos dentro 
das empresas e aí eles vão ser cobrados por resultados, por permanência, por assiduidade. 
Nós fazemos dois tipos de treinamento para resumir. Um treinamento eu vou chamar de 
comportamental. Então é um treinamento onde o funcionário vai saber lidar com condições de 
estresse, ele vai saber falar português, ele saber atender e se portar adequadamente perante o 
cliente, ele vai entender um pouco de legislação. 
E temos também o treinamento que vamos chamar de técnico, em que o funcionário ele aprende 
expertise os detalhes do produto com o qual ele vai lidar. Inclusive algumas empresas nossas tem 
as unidades corporativas. Elas desenvolveram centros de treinamento muito grandes para educar 
mais esse trabalhador. 
Agora os senhores têm que prestar atenção no seguinte: esse trabalho é um trabalho que com o 
aquecimento do mercado, não atrai tanta mão de obra assim. 
Então o que nós encontramos nesse pessoal mais novo?  
O pessoal mais novo é idealista. Eles nem sempre, na maioria das vezes, não estão sendo 
movidos pela questão de remuneração. Eles estão movidos por qualidade de vida, por namoro, 
por casamento, por um ideal, por poder de ascensão na empresa e o trabalho de Cal Center não 
tem possibilidade de crescimento. 
Devo dizer aos senhores que é feita uma inteiração de um para um com os funcionários, ou seja, 
eles são verificados in loco na questão da rapidez de atendimento e qualidade de atendimento. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Deputado Gasparini. 

O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Eu voltaria aquele assunto da publicidade. No começo os 
canais de TV a Cabo não faziam publicidade. Era a diferença entre os canais de TV aberta e os 
canais por assinatura, pois presumia que o assinante estava pagando e dando lucro a empresa de 
TV a Cabo. Isso aos poucos foi mudando, discretamente no começo e agora tem muitas 
reclamações de que alguns canais estão abusando do número de inserções publicitárias. 
As empresas estão sentindo isso e se há uma regulamentação nesse sentido. 
 
A SRA. VIVIEN SURUAGY – Nobre Deputado, o senhor vai me perdoar, mas tem alguns 
assuntos que não é da minha competência o conhecimento. Apesar de eu ter um (ininteligível) de 
conhecimento, por exemplo: a questão de cobrança por mudança de serviços indevidos, 
descumprimento de ofertas, cobrança indevida de valores, excesso de propagandas, cobrança de 
ponto extra, bloqueio de canais obrigando a contratar canais mais onerosos, isso aí foge da nossa 
alçada. Nossa alçada é mais técnica na prestação de serviços, mas eu vou procurar essa 
informação para lhe responder pessoalmente. 
 
O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Eu quero agradecer a atenção da senhora em ter 
aceitado participar com esse seu depoimento, e se o Presidente consentir eu vou sugerir que toda 
e qualquer informação que a senhora julgue interessante para essa Comissão que a senhora 
enviasse por escrito, e nós agradeceríamos muito a mais essa colaboração. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Acolhida Deputado Gasparini a sua 
manifestação. 
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – Pela ordem Sr. Presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Deputado Donisete Braga. 

O SR. DONISETE BRAGA – PT – Presidente eu gostaria de cumprimentar a Dra. Vivien Suruagy, 
pena que eu não pude acompanhar a intervenção do Almir Munhoz. Eu tive que me ausentar para 
outra Comissão e também da Dra. Vivien, mas na verdade Sr. Presidente o que nós percebemos, 
primeiro que a constatação é que os usuários são prejudicados. Paga uma conta e não tem um 
serviço com a sua mais alta relevância e eficiência. 
Por outro lado, nesse boom da economia, o que se percebe também é que as empresas que 
prestam serviços para as operadoras, mas o Cal Center pelo que a gente levantou, um funcionário 
profissional desse recebe 545 reais, devo imaginar isso, um instalador 800 reais. Portanto, é um 
valor muito baixo pela relevância e pela importância que é representar as três operadoras aqui 
que a Dra. Maria Inês falou, que praticamente detém todo o serviço no Brasil. 
Quero aqui não só fazer esse registro, primeiro que nós temos os trabalhadores das empresas 
terceirizadas que cumprem uma missão, que muitas vezes, até por falta de motivação, de 
estímulo, eu não sei se há benefícios para esse setor em termos de convênio médico, enfim o que 
todo trabalhador brasileiro tem direito.  
E ao mesmo tempo seria fundamental que nós pudéssemos obter aqui um relatório com relação 
aos lucros financeiros das operadoras, o resultado financeiro até para que a gente possa fazer 
uma comparação do quanto que as operadoras lucram com o segmento, quanto que as empresas 
que prestam serviço terceirizados... Entendemos que todo negócio tem o objetivo do lucro, é 
natural que tenha, mas o que nós percebemos é que os trabalhadores são sacrificados e os 
usuários muito penalizados pelos serviços. 
Então eu acho que essa é uma constatação, talvez seja o óbvio, mas eu não poderia deixar de 
fazer aqui esse registro e dizer que essa Comissão Parlamentar ela, sem dúvida alguma, além 
dela ter aqui o objetivo de apontar os prejuízos dos usuários, fazer esse levantamento, mas ao 
mesmo tempo também verificar os ganhos salariais dos trabalhadores que prestam serviço. Na 
verdade, as três operadoras poderiam ter na estrutura esses trabalhadores, mas é muito mais 
barato para ela ter o serviço terceirizado. 
Então esse é o comentário que eu gostaria de fazer e gostaria também de ouvir um comentário da 
Dra. Vivien sobre essa minha indagação. 
 
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Deputado Donisete antes da Dra. Vivien 
Suruagy, aliás um parêntese: a senhora é parente daquele grande político lá de Alagoas, o ex 
Governador de Alagoas Divaldo Suruagy? 
 
O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Eu ia fazer essa pergunta. Ele foi Presidente da 
Associação Brasileira de Municípios e foi um político notável, fabuloso. Então quando eu ouvi o 
sobrenome Suruagy eu iria perguntar justamente se há algum parentesco com esse grande líder 
que é Divaldo Suruagy. 
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Documento 14 
 
 
 
ATA DA SEXTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CONSTITUÍDA 
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR E APURAR A PRÁTICA DE IRREGULARIDADES E DE 
MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, FORNECIDOS 
PELAR RESPECTIVAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS 
 
Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e onze, às catorze horas, no Plenário
D.Pedro I da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Sexta Reunião da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 32, de 2011, com a finalidade de 
investigar e apurar a prática de irregularidades e de má qualidade na prestação dos serviços de 
TV por assinatura, fornecidos pelas respectivas empresas concessionárias, sob a presidência do 
Deputado Alex Manente, Vice-Presidente no exercício da presidência. Presentes os Senhores 
Deputados Mauro Bragato, Carlão Pignatari, Edmir Chedid, e Enio Tatto, substituto eventual. Luiz 
Claudio Marcolino, membro substituto, e Welson Gasparini, membro substituto. Ausentes os 
Senhores Deputados Donisete Braga, Isac Reis, Jorge Caruso, e Afonso Lobato. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e solicitou a leitura da ata 
da reunião anterior, que por solicitação do Deputado Mauro Bragato foi dispensada, e a ata foi 
aprovada. O Senhor Presidente, a seguir, colocou em discussão o requerimento de autoria do 
Deputado Edmir Chedid que solicita a prorrogação do prazo desta CPI por 60 (sessenta) dias. 
Após discussão o requerimento foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja 
ata eu, Edanee Mary Chiarelli, Agente Técnico Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência.  

Aprovada em reunião de 29/11/2011 
 

Deputado ALEX MANENTE - Presidente no exercício 
Edanee Mary Chiarelli - Secretária 

 
 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
 

TV POR ASSINATURA  
 

PRESIDENTE  
DEPUTADO ALEX MANENTE - PPS 

 
22/11/2011 

 
 

O SR. PRESIDENTE - ALEX MANENTE - PPS - Havendo número regimental, declaro aberta a 6ª 
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída para apurar e averiguar a prática da má 
qualidade na prestação de serviços de TV por assinatura fornecido pelas seguintes empresas 
concessionárias. Registro a presença dos nobres Deputados Mauro Bragato, Carlão Pignatari, 
Edmir Chedid e Deputado Enio Tatto. Solicito a leitura da ata da reunião anterior.  
 
O SR. MAURO BRAGATO – PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente? 
 
O SR. PRESIDENTE - ALEX MANENTE - PPS - Pela ordem, Deputado Mauro Bragato.  
 
O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Solicito a dispensa da leitura da ata da última reunião.  
 
O SR. PRESIDENTE - ALEX MANENTE - PPS - É regimental o pedido de V. Exa. e daremos 
prosseguimento. Existe sobre a mesa um requerimento de prorrogação do prazo dessa CPI, 
formulado pelo Deputado Edmir Chedid, que ‘solicita pelos termos do Artigo 34A do Regimento 
Interno a prorrogação do prazo por período de 60 dias’. Em discussão. Não havendo oradores 
inscritos, está encerrado o processo de discussão. Em votação o requerimento de prorrogação 
desta CPI. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). 
Aprovado.  
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião.  

 
 
 

*      *      * 
 

Documento 15 
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Dentre as informações, há uma específica a respeito do 

ranking de reclamações, conforme reprodução abaixo - posição mais recente na 
página da ANATEL: 

 

http://www.anatel.gov.br/Portal/documentos/265073.pdf?numeroPublicacao=2650
73&pub=original  

 
Pela perfunctória análise dos números, verifica-se, pois, que 

a SKY apresenta o melhor índice entre as empresas que prestam o serviço de TV 
por Assinatura, demonstrando, desta feita, o respeito e a qualidade no 
relacionamento com o consumidor. 

 
Mesmo assim, a meta da empresa é a busca contínua pela 

melhoria com o objetivo de aprimorar o atendimento e evitar insatisfações por 
parte do consumidor. 

  

  

44..  DDAA  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE  

  

Na ocasião da realização da sessão supramencionada, 
foram solicitadas informações a respeito das práticas e investimentos da SKY em 
publicidade. 

 
Conforme dito na ocasião, o investimento em publicidade 

tem também como objetivo tornar públicas as informações a respeito dos serviços 
prestados, preços praticados e demais detalhes ao público em geral. 

 
Alguns dos princípios utilizados pela SKY são a 

transparência e a clareza nas informações divulgadas, sobretudo no que diz 
respeito ao valor da mensalidade. 

 
Atualmente, por exemplo, ao divulgar na TV e outros meios 

que o pacote básico (SKY FIT) pode ser contratado a um custo mensal de 
R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), isso representa que, 
cumpridas as condições, notadamente quanto ao meio de pagamento, tal valor 
será efetivamente o devido pelo consumidor, NÃO SENDO UM VALOR VÁLIDO 

SOMENTE NAS PRIMEIRAS MENSALIDADES. 
 
O valor em questão somente sofrerá o reajuste anual, com 

base no índice oficial do IGPM, conforme permite a Resolução nº. 488/2007 da 
ANATEL. 

 
Ou seja, não há, atualmente, nas promoções divulgadas de 

modo ostensivo na mídia, a condição de desconto por um período limitado, tal 
como, desconto por três meses ou algo que o valha. Quando alguma condição 
promocional concede eventual desconto dessa natureza, a informação é 
claramente prestada com o objetivo de evitar erro de interpretação por parte do 
consumidor. 

 
Cumpre informar que o investimento feito pela SKY em 

publicidade não chega ao percentual de 5% do faturamento da empresa. 

Documento 16 

 

EEXXCCEELLEENNTTÍÍSSSSIIMMOO  SSEENNHHOORR  DDOOUUTTOORR  DDEEPPUUTTAADDOO  JJOOSSÉÉ  BBIITTTTEENNCCOOUURRTT  

PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCOOMMIISSSSÃÃOO  PPAARRLLAAMMEENNTTAARR  DDEE  IINNQQUUÉÉRRIITTOO  ((CCPPII))  

RREELLAATTIIVVAA  AAOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  TTVV  PPOORR  AASSSSIINNAATTUURRAA  ––  AASSSSEEMMBBLLÉÉIIAA  

LLEEGGIISSLLAATTIIVVAA  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCPPII--TTPPAA  

AAttoo  nnºº..  3322,,  ddee  22001111  PPrreessiiddêênncciiaa  ddaa  AALLEESSPP  

  

  

    

  

SSKKYY  BBRRAASSIILL  SSEERRVVIIÇÇOOSS  LLTTDDAA..  ((““SSKKYY””)), empresa de 
direito privado, com endereço na Avenida das Nações Unidas, 12.901, 14º andar, 
Torre Norte, CEP 04578-000 - São Paulo/SP, neste ato representada por seu 
procurador legal infra-assinado, em atenção ao determinado na sessão realizada 

em 21/09/2011, notadamente no que concerne à prestação de informações 
complementares, vem expor o quanto segue. 

 
 

11..  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  RREELLAATTIIVVAASS  AAOO  SSAACC  DDAA  SSKKYY  
 

O SAC da SKY é composto atualmente por mais de 1.800 
(hum mil e oitocentos) atendentes, os quais percebem mensalmente salários que 
variam entre R$561,88 (quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e oito 
centavos) e R$954,81 (novecentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e um 
centavos), sendo certo que a evolução no valor decorre preponderantemente do 
reconhecimento do desempenho apresentado. 

 
Urge ressaltar que a quantidade de atendentes e valores 

acima se referem ao SAC propriamente dito, de tal modo que existem outras 
células de atendimento, cujo salário é superior ao máximo acima indicado e, 
obviamente, totalizam um número maior de atendentes. 

 
Também merece destaque a concessão de diversos 

benefícios aos atendentes, sendo que, um deles constitui um diferencial no 
mercado, pois não é normalmente proporcionado pelas empresas, qual seja, a 

assinatura, sem nenhum custo, de um pacote muito superior ao pacote básico
de programação da SKY, incluindo até canais Premium de filmes. 

 
Tal benefício, além de constituir um reconhecimento aos

atendentes, visa também à motivação e a possibilidade de contato com o serviço
de TV por assinatura para que a experiência auxilie no momento do atendimento. 

   
 

22..  GGRRAAVVAAÇÇÃÃOO  DDEE  AATTEENNDDIIMMEENNTTOO  AAOO  DDEEPPUUTTAADDOO  IISSAACC  RREEIISS

 
Durante a sessão realizada em 21/09/2011 a SKY foi instada

a apresentar a gravação da ligação realizada recentemente pelo Excelentíssimo
Deputado Isac Reis ao SAC, todavia, conforme e-mail encaminhado, na data de
22/09/2011 a essa douta comissão, por intermédio do endereço
'cpitvporassinatura@al.sp.gov.br', em pesquisa realizada nos sistemas da
empresa não foi localizada nenhuma assinatura ativa em nome de Isac Reis. 

 
Destarte, é indispensável a informação do código de cliente,

bem como o nome completo do assinante para realização de nova pesquisa,
sendo certo que a SKY está totalmente à disposição para prestar todas as
informações sobre o atendimento efetuado assim que receber os dados que
viabilizem a identificação do cadastro de cliente. 

 
 

33..  DDOOSS  ÍÍNNDDIICCEESS  DDAA  AANNAATTEELL

  
Outra informação solicitada por essa nobre comissão,

pertine aos relatórios referentes à Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL).  

 
Vale lembrar que a SKY é empresa prestadora de serviços

de transmissão de sinais de televisão e áudio via satélite, desenvolvendo suas
atividades em âmbito nacional. 

  
Trata-se de uma atividade de regime privado, nos termos da

legislação vigente, especialmente no artigo 129 da Lei Geral de
Telecomunicações (Lei nº. 9472/97), prevalecendo, portanto, a regra da liberdade
de preços e negociação entre as partes. 

  
Ou seja, trata-se de uma atividade sob o regime privado,

mas regulada pela ANATEL. 
 
Nesse sentido, cumpre salientar que na página oficial da

ANATEL (www.anatel.gov.br) existem diversas informações sobre o setor e
empresas que prestam o serviço de TV por Assinatura. 
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BEST CUSTOMER EXPERIENCE 

 
 

 

55..  DDAA  QQUUAALLIIDDAADDEE  DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  PPRREESSTTAADDOOSS  PPEELLAA  SSKKYY

 
Conforme já mencionado, a SKY é empresa prestadora de

serviços de transmissão de sinais de televisão e áudio, via satélite, em regime
privado, desenvolvendo suas atividades no território nacional, por vendas diretas
e também por intermédio de credenciadas e atualmente a base de clientes da
empresa é composta por mais de 3.300.000 (três milhões e trezentos mil) de
assinantes. 

 
Na prestação do serviço de TV por assinatura, atendendo

consumidores em todo o território nacional, a SKY é referência de qualidade de
transmissão, de diferenciais nos produtos oferecidos. 

 
Conforme divulgado na mídia, a SKY ganhou pela 9ª vez

Prêmio Excelência em Atendimento pela Revista do Consumidor Moderno,
concorrendo com todas as operadoras de TV por assinatura, revistas, jornais,
entre outros. Conduzido e realizado pela Revista Consumidor Moderno, em
parceria com o Instituto GFK, o prêmio é a versão brasileira da mais importante
premiação de atendimento e qualidade nos Estados Unidos, o J.D.Power, e está
em sua 12ª edição, sendo considerado o ‘Oscar’ de serviços no Brasil para a
excelência da gestão empresarial, realmente focada no cliente e no consumidor. 

 
Referido prêmio é concedido a partir da avaliação direta do

próprio consumidor, em diversas capitais, para mensurar itens como atendimento,
preço, qualidade, propaganda ética, responsabilidade social, ambiental e
monitoração da satisfação. 

 
A SKY também foi coroada com o prêmio Best Customer

Experience – BCX pela qualidade na prestação do serviço em contact center (doc.
anexo). 

 
Tais premiações consecutivas não deixam dúvidas de que a

SKY oferece não apenas uma grande qualidade em seus serviços de TV por
assinatura, como também, oferece excelência e qualidade no que diz respeito ao
atendimento ao cliente, por meio dos mais diversificados instrumentos de
atendimento, concentrados em seu call center, notoriamente considerado de
primeira qualidade e ganhador de diversos prêmios no quesito “melhor lugar para
se trabalhar”. 

 
Ora, é de se notar que o reconhecimento público e notório

da qualidade dos serviços prestados ao consumidor pela SKY atesta não só a
excelência e respeito com que atua no mercado, como também, a rigorosa
legalidade com que efetua seus serviços, tendo sempre como prioridade o

interesse de seus clientes. 
 
Por oportuno, insta salientar que, conquanto a SKY atenda

milhões de consumidores, não figurou sequer entre as 50 empresas com maior
número de reclamações no ranking geral anual do PROCON/SP, conforme se
depreende dos três últimos rankings divulgados em 2008, 2009 e 2010 (doc.
anexo). 

 
Também segue CADASTRO NACIONAL DE

RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS DO SINDEC, dos anos de 2010 e 2009
(divulgados em 2011 e 2010), nos quais a SKY não figura no ranking geral (30
fornecedores mais reclamados). Tratam-se de informações oficiais, divulgadas
pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça
(DPDC). 

 
Ainda nessa esteira, constata-se na matéria divulgada pelo

Jornal “O Globo” que a SKY não aparece no ranking. Na própria matéria consta
que o Dr. Ricardo Morishita, Diretor do DPDC afirmou que: “o ranking do Globo é
uma voz legítima dos consumidores” (doc. anexo). 

 
Além disso, em matérias publicadas pelos jornais “O Globo”

e “Folha de São Paulo” (docs. anexos) nos dias 29/12/2010 e 30/12/2010,
respectivamente, a SKY não aparece no Ranking das empresas mais reclamadas
de 2010, o que mais uma vez demonstra a qualidade dos serviços que são
prestados pela empresa. 

 
Portanto, ante todo o exposto, resta clara a demonstração

de seriedade e comprometimento da SKY com a qualidade e com o respeito aos
consumidores. 

 
 

66..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO

 
Certa de ter prestados todos os esclarecimentos, a SKY

coloca-se a inteira disposição da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
para eventual apresentação de informações complementares. 
 

      Atenciosamente, 
 
 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

Humberto Chiesi Filho 
OAB/SP nº. 173.160 

 

São Paulo, 23 de setembro de 2011.
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RANKING DO PROCON/SP 2009 

 

RANKING DO PROCON/SP 2010 
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RANKING DO DPDC 2009 

 

 

 

 

RANKING DO PROCON/SP 2008 
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SINDEC: CADASTRO NACIONAL DE

RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS DE 2010

(divulgado em jul/2011) 
 

 

 
RANKING DO JORNAL “O GLOBO” 
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MATÉRIA VEICULADA PELO JORNAL “O

GLOBO” EM 29/12/2010 
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5. A oferta de canais é ampla e abrangente disponibilizando vasta oferta, cobrindo todos os
gêneros e propiciando aos assinantes liberdade de escolha.

6. A indústria entende que, sem clientes satisfeitos, não existe negócio sustentável e, por isso,
empenhar se na prestação de um serviço com qualidade adequada, é um imperativo de
sobrevivência e que falhas, quando identificadas, devem ser sanadas de imediato. Aliás, os
números apresentados pelo PROCON a esta CPI demonstram de maneira clara e inequívoca
esta postura.

7. A qualidade dos nossos serviços, quando comparada com a de outros serviços no Brasil,
certamente encontra se em situação bastante superior a muitos deles, especialmente
àqueles essenciais ao cidadão como: Educação Fundamental, Ensino Médio, Saúde e
Transportes, assim como serviços financeiros, telecomunicações etc.

Finalmente, gostaríamos de registrar que as empresas do nosso setor tem se empenhado, e muito,
na melhoria da qualidade de serviços e produtos, não por exercício de generosidade ou de
altruísmo, mas pela consciência de ser este o único caminho sustentável para empresas que
atuam emmercados competitivos, como é o caso da TV por Assinatura.

No nosso entendimento, o crescimento expressivo apresentado pela indústria nos últimos anos é
uma clara demonstração de valorização e reconhecimento de nossos produtos e serviços e que,
com a recente promulgação da Lei 12.485, de 12 de setembro de 2011, permitindo a entrada de
novos “players” no setor, teremos um forte aumento da competição, certamente o caminho mais
seguro para a melhoria da qualidade dos serviços e redução de preços.

Acreditando que estes esclarecimentos, bem como os documentos anexados, podem auxiliar nos
trabalhos conduzidos por Vossa Excelência, colocamo nos á sua disposição e renovamos os nossos
sentimentos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Alexandre Annenberg
Presidente Executivo

 
Associação Brasileira de Televisão por Assinatura – ABTA 

Rua Paes de Araújo, 29  -  18º andar conj. 181/182 - Itaim Bibi  –  São Paulo/SP  -  CEP: 04531-090 - Fone&Fax: 
(011) 3078 9307 – www.abta.org.br – abta@abta.org.br 

 
 
 

*      *      * 
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SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. 

Av. das Nações  Unidas,  12.901  –  14º e 15º andares  –  Torre Norte 
Bairro: Brooklin Novo - São Paulo / SP- Brasil 

CEP 04578-000 
 

MATÉRIA VEICULADA PELO JORNAL “FOLHA

DE SÃO PAULO” EM 30/12/2010 

 

 

*      *      *
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São Paulo, 23 de setembro de 2011

Exmo Senhor Deputado José Bittencourt
Presidente da CPI sobre TV por Assinatura

Prezado Senhor

Com o objetivo de contribuir com os trabalhos da CPI presidida por Vossa Excelência, gostaria de
complementar os esclarecimentos apresentados pela ABTA, na sessão realizada no último dia 21
de setembro, destacando os seguintes pontos:

1. Os serviços de TV por Assinatura são prestados por meio de uma concessão pública de
caráter privado, de âmbito municipal para as operadoras de cabo e MMDS e, em âmbito
nacional, para as operações de DTH. Como serviço privado, não está sujeito a metas de
universalização.

2. Em 03 de dezembro de 2007, por meio da Resolução 488 (anexa), a ANATEL, Agência a
quem constitucionalmente cabe fiscalizar os serviços, baixou o Regulamento de Proteção e
Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de TV por Assinatura, que está em vigor e
que disciplina os direitos e deveres dos assinantes, os deveres da Prestadora de Serviço de
TV por Assinatura, penalidades etc.

3. O Capítulo IV do Regulamento supracitado esclarece vários pontos levantados pelos
ilustres membros desta CPI, tais como: reembolso em caso de interrupções dos serviços e
das quedas de sinal, suspensão do serviço a pedido do assinantes, atendimento ao
assinante, valores cobrados, rescisão do contrato, cobrança de débito etc.

4. Outro importante instrumento de acompanhamento da Agência foi instituído pela
Resolução 411, de 14 de julho de 2005 (anexa), que instituiu o Plano Geral de Metas de
Qualidade para os serviços de Televisão por Assinatura – PGMQ. O PGMQ estabelece os
indicadores de qualidade, as metas e as sanções, no caso de não cumprimento da regras
estabelecidas.

 A infraestrutura construída por nossas afiliadas, com recursos próprios, é comparável ao
que existe de melhor no mundo, possibilitando excepcional qualidade de imagem e som.
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Documento 22 

10/01/2012http://assine.sky.com.br/

10/01/2012http://assine.sky.com.br/
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Documento 29 
 
 
 
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CONSTITUÍDA 
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR E APURAR A PRÁTICA DE IRREGULARIDADES E DE 
MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, FORNECIDOS 
PELAR RESPECTIVAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS 
 
Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e onze, às onze horas, no Plenário José 
Bonifácio da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Sétima Reunião da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 32, de 2011, com a finalidade de 
investigar e apurar a prática de irregularidades e de má qualidade na prestação dos serviços de 
TV por assinatura, fornecidos pelas respectivas empresas concessionárias, inicialmente sob a 
presidência do Deputado Alex Manente, Vice-Presidente no exercício da presidência. Presentes 
os Senhores Deputados José Bittencourt, Donisete Braga, Mauro Bragato, Edmir Chedid, 
membros efetivos. Ausentes os Senhores Deputados Carlão Pignatari, Isac Reis, Jorge Caruso, e 
Afonso Lobato. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
solicitou a leitura da ata da reunião anterior, que por solicitação do Deputado José Bittencourt foi 
dispensada, e a ata foi aprovada. O Senhor Presidente antes de suspender os trabalhos, 
convocou um Reunião Especial para a eleição de Presidente desta CPI, a realizar-se em 5 (cinco) 
minutos. Às onze horas e trinta minutos, com o mesmo quorum, o Deputado José Bittencourt, já 
empossado Presidente desta CPI, reabriu os trabalhos. O Senhor Presidente chamou o Senhor 
José Tadeu de Oliveira Castelo Branco, Presidente do SINDINSTAL – Sindicato de Trabalhadores 
em TV por Assinatura, para fazer suas considerações iniciais. Falou entre outras coisas sobre: 
falta de treinamento, baixa remuneração, e extensas jornadas de trabalho como causas da baixa 
qualidade no atendimento aos assinantes de TV por assinatura; piso atual de R$ 706,04; e 
contratações sem registro. Os Deputados presentes levantaram questões, respondidas pelo 
convidado. A seguir foi colocado em discussão e votação, requerimento do Relator, Deputado 
Edmir Chedid, solicitando a convocação do Senhor Alberto Pecegueiro, presidente da 
GLOBOSAT, para prestar esclarecimentos acerca de fatos relacionados à má qualidade na 
prestação dos serviços de TV por assinatura, bem como a realização de visita aos centros de 
operação das empresas contratadas pelas operadoras de TV por assinatura para realizarem o 
atendimento presencial, telefônico ou via internet, instantâneo ou não, aos usuários do serviço. 
Durante a discussão o requerimento foi estendido ao presidente da SKY. Após discussão foi 
aprovado por unanimidade. A seguir, foi colocado em discussão e votação, requerimento do 
Deputado Alex Manente, solicitando a convocação do diretor da Empresa Litoral, que presta 
serviços para as empresas de TV a Cabo, para prestar depoimento a esta CPI. Após discussão foi 
aprovado por unanimidade.  Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada 
a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja ata eu, Edanee Mary Chiarelli, 
Agente Técnico Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência.  

Aprovada em reunião de 14/02/2012 
 

Deputado JOSÉ BITTENCOURT - Presidente 
Edanee Mary Chiarelli - Secretária 

 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  

 
TV POR ASSINATURA   

 
PRESIDENTE  

DEPUTADO JOSÉ BITTENCOURT – PSD 
 

29/11/2011 
 

 

O SR. PRESIDENTE ALEX MANENTE – PPS – Havendo número regimental, declaro aberta a 7ª 
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída para apurar e averiguar a prática de 
irregularidades e de má qualidade na prestação de serviços de TV por assinatura fornecido pelas 
seguintes empresas concessionárias. Registro a presença dos nobres Deputados Mauro Bragato, 
Donisete Braga, Edmir Chedid, Bittencourt e esse Presidente em exercício. Solicito a leitura da ata 
da reunião anterior.  
 
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Pela ordem, Sr. Presidente? 
 
O SR. PRESIDENTE ALEX MANENTE – PPS – Pela ordem, Deputado José Bittencourt.  
 
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Solicito a dispensa da leitura da ata.  
 
O SR. PRESIDENTE ALEX MANENTE – PPS – É regimental o pedido de V. Exa. estando assim, 
dispensada a leitura da ata da reunião anterior.  
Quero antes de suspender os trabalhos, registrar a presença do Presidente da SINDISTAL – 
Sindicato dos Trabalhadores em TV por Assinatura, José Tadeu de Oliveira Castelo Branco. E que 
eu quero que fique aqui no seu lugar, e suspendo os trabalhos (ininteligível) eleição de Presidente 
dessa CPI em cinco minutos.  
 

*       *      * 

Reunião Especial de Eleição do Presidente desta CPI 
 
Havendo número regimental, declaro aberta a reunião para eleição de Presidente dessa 
Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída para apurar e averiguar a prática de 
irregularidades e de má qualidade na prestação de serviços de TV por assinatura fornecido pelas 
seguintes empresas concessionárias.  
Registro a presença dos nobres Deputados Mauro Bragato, Donisete Braga, Edmir Chedid, 
Bittencourt e esse Presidente em exercício. Solicito aos Deputados presentes, membros efetivos 
dessa CPI, a indicação de um nome para exercer a Presidência. Eu quero sugerir o Deputado 
José Bittencourt, por mudança de Partido ficou fora da CPI por semanas e está de volta. Eu quero 
reiterar que até por solicitação da CPI, era do Deputado José Bittencourt.  
Existe algum outro nome a ser colocado? (Pausa). Não havendo nenhum outro nome a ser 
colocado eu coloco em votação o nome do Deputado José Bittencourt, os Deputados que 
estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Quero que assuma.  
 

*       *      * 
ASSUME A PRESIDÊNCIA O SR. JOSÉ BITTENCOURT. 

*       *      * 
 

O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Obrigado.  
 
O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente? 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD - Pela ordem, Deputado.  
 
O SR. – Mais uma vez cumprimentá-lo pela recondução da Presidência. E solicito a V. Exa. eu 
havia protocolado recentemente um requerimento de convocação da Sky. Deve estar com a 
assessoria, depois, quando o Sr. achar conveniente, (ininteligível) o procedimento.  
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Está registrada a manifestação de V. Exa.  
Agradecemos aos nobres pares e declaramos encerrada essa reunião especial extraordinária só 
para eleição do Presidente. Dois minutos de suspensão dos trabalhos.  

*       *      * 
Encerrada a Reunião Especial de Eleição do Presidente desta CPI 

*       *      * 
 

*       *      * 
DECORRIDOS DOIS MINUTOS. 

*       *      * 

*      *      *
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Ás vezes, eles mandam email para a gente pedindo que a gente não identifique, mas só para a 
gente saber, porque são pais de família que precisam de emprego. Então, eu acredito que o 
motivo das reclamações dos clientes, do mau atendimento e dessa loucura que existe entre as 
prestadoras para poder fazer média com a NET, Sky, TVA ou com a própria Embratel agora. Nós 
tivemos uma empresa, Project, que era a única que trabalhava com a TVA, que ela simplesmente 
fechou e foi embora. Precisou a gente fazer uma loucura com a TVA e procurar a TVA para a TVA 
mandar um advogado, para segurar o pagamento delas, para pagar primeiro o salário dos 
empregados.  
Então, quando a gente fica sabendo por que o Estado de São Paulo é muito grande, nós vamos 
atrás. Esse caso que aconteceu em Araraquara, os trabalhadores ligaram, mas nós temos casos 
em Bauru, temos casos no interior de São Paulo, Campinas, e aqui na capital também acontece 
isso. só que na capital a demanda é maior. Como tem bastante serviço, eles têm uma vantagem 
de Comissão que é melhor. Então, eles se iludem. Outra coisa importante para os nobres 
Deputados saberem é que a empresa pega o funcionário com carro. Ela pega o funcionário com 
carro dele. Algumas empresas tem carro próprio, mas boa parte pega o carro do funcionário.  
Então, o funcionário ganha de comissão, quatro mil reais. Só que ele paga o aluguel do carro, 
paga gasolina e paga o auxiliar que trabalha com ele, que não tem registro, ninguém sabe quem 
é. Ele pega até filho e esposa. Tem até esposa saindo com instalador para ajudar no serviço, ele 
paga, mas a empresa não toma conhecimento desse auxiliar. Então, acontece que quando tem 
um acidente de trabalho, a empresa corre para registrar aquele funcionário para evitar todo aquele 
(ininteligível) de trabalho. Mas isso acontece.  
Então, eu agradeço muito a oportunidade dos Deputados, fico muito feliz pela oportunidade, 
solicitei no então Presidente na época, Deputado Bittencourt para que a gente participasse porque 
o próprio Presidente do SINTETEL quando esteve aqui no seu depoimento, inclusive citou no 
SINDISTAL, E citou que sobre TV por assinatura eu teria que falar, porque ele falaria de 
teleatendimento. Então, ele me ligou e falou, Castelo, você não vai na CPI? Eu não estava 
sabendo.  

E mais uma informação, quando a Presidente do SINDISTAL esteve aqui, ela citou aqui, eu tenho 
convenção também com o SINDSTAL, que tem Vale Refeição, Plano de Saúde, mas ela quis 
dizer à convenção que ela tem com o SINTETEL, que é com a Telefônica, sobre teleatendimento 
e tal. Essas empresas, para eu conseguir arrancar um plano de saúde, ou eu faço acordo 
individual com algumas delas cobrando 50% do empregado, que nós estamos brigando, a 
convenção inclusive está no site do SINDISTAL. Então, como o SINDISTAL é novo, tem só três 
anos, nós estamos organizando essa categoria. Teve uma época, Deputado, só para ilustrar e 
concluir, eu procurei o Major Olímpio porque ele estava no evento da UGT e tinha trabalhadores 
do SINDISTAL lá. Eu conversei com eles, falei que o pessoal tinha problema de pagamento de 
salário e que a empresa não pagava. Aí ele me falou, Castelo, se você tiver necessidade, a gente 
faz mais uma audiência pública na Assembleia Legislativa e chama essas empresas. tudo isso eu 
estou relatando só para os Deputados terem noção do que acontece (ininteligível). Obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Antes de passar a palavra aos Deputados, 
eu gostaria que a Secretária da Comissão colhesse do site do SINDISTAL a última convenção 
coletiva em vigência que é fundamental para contrapor ou constatar essas informações do ilustre 
depoente, Dr. Castelo. Deputado Donisete Braga.  
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – Presidente Bittencourt, eu quero cumprimentar V. Exa. quero 
cumprimentar o Deputado Edmir Chedid, e também meu colega Deputado Alex Manente, e 
também cumprimentar o Presidente do SINDISTAL, o Sr. José Tadeu de Oliveira Castelo Branco, 
que aqui representa não só os trabalhadores, mas também representa os milhares de clientes que 
se utilizam desse serviço. Eu gostaria, Sr. Castelo, de fazer uma pergunta ao Sr. quem são os 
donos da NET e da TVA. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer, e gostaria, Sr. 
Presidente, são vários órgãos, o Proteste que esteve aqui denunciando, o próprio IDEC, o 
PROCON. Há inclusive um grande debate no Congresso Nacional porque uma vez que o cidadão 
paga para ver o pay per view no caso da TV por assinatura, e hoje o que se percebe é um grande 
intervalo de propagandas nesse meio de TV por assinatura. Como nós já temos vários elementos 
que podem aqui iniciar um processo para que a nossa Comissão Parlamentar possa, e o 
Deputado Edmir Chedid fará isso, para que a gente possa dar vazão a essas reclamações dos 
clientes. A própria defesa das operadoras, porque eu não sei, quero inclusive indagar o Sr. qual é
o salário médio dos funcionários dessas empresas, se elas têm benefícios, e por que as empresas 
contratadas pelas operadoras, se pagam mal os seus funcionários. O Sr. acha que elas pagam 
mal porque recebem mal pelos serviços que prestam para as operadoras? São algumas 
perguntas que eu quero fazer a V. Exa. e ao mesmo tempo também nós deveremos depois, Sr. 
Presidente, não só (ininteligível) convocação da Sky para que ela possa novamente vir a essa 
casa para prestar as devidas informações que aqui foram levantadas. Essa é a minha intervenção 
inicial.  
 

O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Pois não, Castelo.  
 
O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - Deputado, como eu disse, o 
SINDISTAL tem três anos, e a minha dificuldade quando nós criamos o Sindicato, eu vou contar 
rapidinho porque nós criamos o Sindicato, porque simplesmente não tinha. Essa categoria do 
Sindicato nacional, que é o SINCAB, que pegava as operadoras e prestadoras de serviço. Mas o 
SINCAB ficava em Brasília, a sede dele na época em Brasília, e não tinha uma representatividade 
de perto. Como eu sou oriundo do movimento sindical, era da SINTETEL e estava trabalhando na 
Santo Sat, é uma empresa que presta serviço para a Sky, eu vi que essa categoria estava 
abandonada. Enfim, fui atrás e criamos o SINDISTAL.  
Para eu conseguir a relação das empresas que prestam serviço para a NET, foi catando pião na 
rua. Eu, e os diretores da SINDISTAL, a gente parava o carro na rua e perguntava. Aí, devagar a 
gente conseguiu fazer, hoje tem um cadastro maior, mas nesses três últimos meses a gente já 
aumentou bem. É muito difícil conseguir isso, mas para fazer a primeira (ininteligível) tomarem 
conhecimento. Porque não tinha uma relação com o Sindicato patronal, com o SINDISTAL da Dra. 
Vivian que depôs aqui. No segundo ano a mesma coisa, esse é o terceiro, porque eu publiquei o 
edital no Estado inteiro, fiz assembleia no Estado inteiro, da forma como manda a criação de uma 
campanha de assembleia salarial. Na última campanha nós publicamos, além de o correio 
eletrônico que a gente dispõe mandando email para as empresas, e aí a gente conseguiu fazer 
uma assembleia esse ano para melhorar um pouco da representatividade da participação dos 
trabalhadores para enviar a pauta.  
O salário hoje nós fechamos em 706,04 e o INPC estava mais ou menos, a data base é primeiro 
de setembro, em 6%. Eu não consegui fechar por 6%. Eu tentei, tentei e não consegui fazer 
greve, porque a categoria tinha receio e eu até entendo pelo fato de o Sindicato ainda estar 
criando sócios, organizando. E aí, procurando as empresas elas falaram para mim que o repasse 
da NET para elas foi de 5% e que não tinha condições de fazer. no ano passado eu consegui uma 
boa correção. Peguei um aumento, consegui uns 2% de aumento real. Mas nesse ano não, 
porque a NET só repassou 5%. A maioria das empresas que eu converso, é com a NET. E 
acontece que eu consegui fechar 5,7% e é um absurdo. Eu me sinto até envergonhado de fechar 
essa convenção, porque está abaixo do INPC.  
Mas, eu não tinha como não sacramentar uma convenção. O que eu estou tentando conseguir 
agora é participação nos lucros. Pelo menos para dar uma enganada, porque não é compensar. O 
que o Deputado perguntou hoje, o piso é 706,04.  
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Deputado Alex Manente.  
 

O SR. ALEX MANENTE – PPS – Eu quero primeiro novamente agradecer a presença do Sr. 
Castelo Branco. Nome de Presidente da República. Eu quero, Presidente, fazer algumas 
considerações. Primeiro eu entendo a batalha do Sindicato, o reajuste pela melhoria na luta do 
salário do trabalhador.  
Mas, acho que nesse momento nós temos que trabalhar firmemente para poder combater a má 
prestação de serviço e atendimento ao usuário de TV a cabo. E eu quero iniciar pegando o 
depoimento que foi dado agora pelo Presidente Castelo Branco do Sindicato, algo que nos 
preocupa muito e é extremamente grave. Porque conflita com que os diretores da Sky e da NET 
falaram aqui. Eu estava muito atento no depoimento dos dois diretores e notei, Deputado Donisete 
Braga, que os dois falaram com toda firmeza que produzem todo tipo de treinamento tanto para 
operador de teleatendimento quanto para o prestador de serviço. E na primeira fala do Presidente 
do Sindicato, nós observamos que não existe nenhum treinamento para nenhum prestador de 
serviço. Ou seja, nós temos um conflito. Alguém está aqui nessa CPI falando uma inverdade e 
fazendo com que nós tenhamos dúvidas com relação à prestação desse serviço que é 
extremamente grave e que nós temos que apoiar com rigor. Inclusive, quero referendar dentro do 
requerimento que foi feito pelo nosso Deputado Edmir Chedid, que nós tenhamos essa acareação 
de informações. Porque imaginem só, quantos funcionários vão até as casas das pessoas que 
confiam em uma empresa, como a Sky, como a NET, confiam à abertura da porta da sua casa e 
sequer tem um treinamento, tem um esclarecimento.  
E vou além, dentro disso temos outra situação mais grave que foi mencionada pelo Presidente do 
Sindicato já estou propondo requerimento a essa empresa que foi citada, e se tiver outras vamos 
chama-las aqui a CPI, que não querem se adequar ao Sindicato e prestam serviços a essas 
operadoras. Litoral, se não me engano, é aberta a casa das pessoas para uma empresa que 
sequer é associada do Sindicato que presta esse tipo de atendimento, de serviço a trabalhadores. 
Temos uma situação grave. Acho que é importantíssimo nós apurarmos. Vou solicitar o 
requerimento, se pudermos ainda aprova-lo rapidamente para trazer essa empresa prestadora de 
serviço e verificar essa questão de algo que foi dito de um treinamento pelos diretores e foi a 
primeira fala dos diretores. Eles falaram aqui com toda segurança, e nós não podemos continuar 
não tendo a segurança de que isso de fato ocorre.  

 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Reaberta a sessão com o mesmo quorum e 
a 7ª reunião dessa CPI. O Sr. José Tadeu de Oliveira Castelo Branco está aqui a minha direita, 
Presidente do SINDISTAL, que é Sindicato dos Trabalhadores em TV por Assinatura. E passamos 
então a oitiva do Sr. Castelo Branco, evidentemente com o acolhimento da indicação do Deputado 
Edmir Chedid, o relator, para nós estarmos aqui convocando o Presidente da Sky.  
Passamos então, antes da oitiva do Sr. Castelo Branco, sobre a mesa esse requerimento, ‘Solicito 
a convocação do Sr. Alberto Pessegueiro, Presidente da Global Sat, para comparecer a essa CPI, 
com a finalidade de prestar esclarecimentos acerca de fatos relacionados à má qualidade na 
prestação de serviços de TV por assinatura, objeto da presente investigação. Oportunamente 
solicito também a essa Comissão a realização de visita aos centros de operação das empresas 
contratadas pelas operadoras de TV por assinatura, para realizarem o atendimento presencial 
telefônico ou via interNET, instantâneo ou não, aos usuários do serviço’. Assinado pelo Deputado 
Edmir Chedid. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrado o processo de 
discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se 
encontram. (Pausa). Aprovado.  
Um termo de qualificação só como de costume, o Sr. Castelo Branco. Nome completo.   
 
O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO – José Tadeu de Oliveira Castelo 
Branco.   
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Idade? 
 
O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - 59 anos, casado. Moro na Rua 
Visconde de Parnaíba 3387 no Belém. Profissão, Técnico em Telecomunicações e Sindicalista. O 
local de trabalho é na Rua Rodrigo Silva, 26, 14º andar. Hoje eu ocupo o cargo de Presidente.   
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Muito embora o Sr. Castelo Branco tenha 
sido convidado, fora inclusive por essa CPI para estar conosco, o juramento é dispensável. Mas, 
vamos então ouvi-lo. Como foi convidado, o juramento é dispensável. Sr. Castelo Branco, com a 
palavra.  
 

O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - Na realidade eu quero primeiro 
parabenizar a Assembleia Legislativa e na pessoa dos Deputados dessa Comissão, que foi 
oportuna e necessária à criação dessa CPI. Parabéns porque essa situação dos trabalhadores em 
TV por assinatura é uma situação muito complicada. O cliente não sabe o que acontece para o 
sinal chegar na casa dele. Ele comprou o equipamento, comprou o sistema, ele quer chegar lá, 
ligar, assistir todos os canais, mas até acontecer isso tem um caminho e esse caminho é o que faz 
o cliente ficar muito descontente, ligar para o teleatendimento, que no depoimento do meu colega 
(ininteligível) ele comentou aqui, o Almir, que o pessoal liga descontente.  
Por que o pessoal liga descontente? Porque foi mal atendido. Ninguém liga descontente para um 
call center ou um SAC se ele foi mal atendido. O porquê ele foi mal atendido é onde pega o 
problema que tem entre esse meio das operadoras com as prestadoras de serviço. Esse contrato 
de trabalho (ininteligível) se os Deputados autorizarem eu leio, mas fiz questão de imprimir porque 
aí conta  o que acontece na instalação... 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Eu consulto os nobres Deputados, e acho 
que é boa a leitura até para gravar e estarmos atentos de repente a algum detalhe que ele queira 
adicionar a leitura. Deputados? 
 
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente? Só para entender, ele vai ler e depois vai ter 10 minutos para 
falar, é isso? 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Não. ele vai ler e destaca. Se depois quiser 
adicionar alguma coisa enquanto a leitura, depois a gente passa as perguntas.  
 

O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - Como Presidente do Sindicato de 
Trabalhadores de Empresas Prestadoras de Serviço TV por Assinatura Cabo MMDS, DTH, 
instaladores de fibra ótica no Estado de São Paulo, eu me sinto honrado em poder relatar aos 
nobres Deputados dessa Comissão a situação dos escravos digitais, que são submetidos pelas 
empresas prestadoras de serviços em TV por assinatura.  
Nós somos obrigados a visitar a residência dos clientes nas empresas sem ter sequer o 
treinamento adequado. Isso é fundamental que os nobres Deputados saibam que não existe mais 
um treinamento de qualidade. Hoje a NET, a Sky, TVA, própria Embratel que está com essa 
propaganda, eles contratam alguém e fala, você vende e instala. E dão um treinamento on line 
que é impossível você ter qualidade para isso, até com a necessidade da propaganda da venda 
que eles estão fazendo. Acontece que esse pessoal sem qualificação chega na casa do cliente, 
vai instalar. E a instalação, depois que ele aprende a parte técnica e prática, ela se torna fácil. 
Mas é necessário esse treinamento, esse curso, que demora no máximo três meses. Ás vezes, 
dependendo da situação, seis.  
Os trabalhadores por tabela, os clientes que pagam tão caro são vítimas de uma relação 
contratual entre as empresas operadoras de TV por assinatura e as prestadoras de serviço que 
assinam contrato de faturamento por tarefa. Isso é grave. Os contratos assinados hoje com 
operadoras são de faturamento por demanda. Então, o que acontece? Você faz um contrato com 
uma empresa, mas só paga se naquela região tiver. Então, eles fazem uma loucura de 
deslocamento. Tem um cara em São Miguel, como eu citei aí, e tem outro na Lapa. Eles tiram o 
cara de São Miguel e mandam para a Lapa no mesmo horário, e vice-versa porque não tem um 
mapa de planejamento, de distribuição de serviço. Isso desgasta tempo, horário, e eles têm uma 
(ininteligível) a cumprir.  
As prestadoras transformam os seus empregados em escravos, e os que executam manutenção, 
escravo digital, recebe por tarefa executada e aferida os trabalhos obrigados a efetuar 140 
instalações por mês, o que equivale a cumprir mais ou menos sete ordens de serviço por dia, 
incluindo domingos, feriados, e na maioria das vezes, sem folga. Eles trabalham direto. No final do 
mês são conferidas apurações dessas ordens. Se existir alguma reclamação do cliente ou alguma 
coisa, o técnico volta lá, mas a empresa e o técnico não recebem a comissão porque na realidade, 
essas comissões também são pagas por fora.  

E é um problema sério que existe nessas prestadoras para elas ganharem a concorrência, 
principalmente na área da NET. Para elas ganharem a concorrência, tem empresas que não 
registram os empregados, Ministério Público, mesa redonda, fazendo uma loucura para poder 
ganhar a concorrência na NET para poder ganhar o serviço, e o pessoal está trabalhando por 
produção, no registro ás vezes é salário mínimo ou na maioria das vezes é sem registro nenhum. 
Como eu cito aí, há um ano e meio atrás, nós utilizamos o escritório político do Deputado Antonio 
Mentor lá em Americana, para todos os trabalhadores de uma empresa que simplesmente fechou 
a porta e foi embora. Ela foi embora sem pagar salário, sem nada. E o pessoal, claro, procura o 
Sindicato e estão todos com processo na Justiça. Porque a NET tem uma política, a gente coloca 
a NET junto no processo, e ela só paga se ela entrar com processo. Ele entrando com processo 
trabalhista, existe aí uma lista negra que a NET diz que não, as empresas dizem que não, mas a 
gente sabe que existe, e esse cara não arruma emprego nessa área em nenhuma operadora.  
Aí eu ligo para a NET, fui muito bem atendido pela Dra. Ana Paula e tudo, e ela diz que não tem 
essa lista. Aí os funcionários chegam para mim com provas. Liguei para o RH e a pessoa fala, 
você tem um processo com a empresa tal, colocou a NET também e aqui você não vai trabalhar. 
Então, tem esse problema. E o cara colocou o processo só porque ele não recebeu o salário. 
Porque tem aqueles processos trabalhistas que são um absurdo, a gente, como Sindicato tem que 
reconhecer. Mas, quando o cara não recebe o salário pelo que ele trabalhou e a empresa sumiu, 
só com processo trabalhista. Então, eu coloco aí para os nobres Deputados, nós estamos com a 
terceira mesa redonda da Litoral, que é uma empresa que conhece o Sindicato. O dono da 
empresa disse para mim que o Sindicato é de manutenção de eletrodomésticos, que não tem 
absolutamente nada a ver com essa categoria. Nós estamos enquadrando através do Ministério 
do Trabalho essa empresa chamada Litoral, que agora no ABC, em Santos, e agora em 
Araraquara, Americana, várias cidades do interior, ela tem contrato com a NET e não registra os 
empregados. Simplesmente trabalhadores estão trabalhando sem registro. O Vice-Presidente do 
Sindicato Paulo Mori, (ininteligível) agora terça-feira nós vamos junto e os trabalhadores levaram a 
carteira ao Ministério do Trabalho e mostraram que não tem registro. (ininteligível) mas isso aí 
aconteceu com a Litoral porque os trabalhadores tiveram coragem, chamaram o Sindicato e 
pararam de trabalhar. Mas, isso acontece com muitas empresas, porque eles têm receio pela 
necessidade do emprego e ás vezes até pedem para não irmos para não ter necessidade de 
paralisação.  
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O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Deputado Edmir Chedid.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Ele não respondeu minha pergunta. Quantos funcionários 
trabalham lá.  
 
O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - Eu acredito que hoje no Estado de 
São Paulo, tem uns 15 ou 20 mil.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Quantos associados o Sr. tem? 
 
O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - O Sindicato tem 100 associados. Por 
que eu tenho 100 associados? Eu não criei uma campanha porque eu não tenho benefícios para 
oferecer. Como o Sindicato tem beneficios para oferecer, colônia de férias, convenio médico, 
parceria com faculdades e tudo, você oferece isso para o associado, e ele entra de sócio do 
Sindicato. O Sindicato só tem três anos, ainda não consegui. A minha sede que eu aluguei agora, 
tem dois meses. Eu estava usando o espaço do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que o 
Ricardo cedeu um andar quando criou o Sindicato e toda a estrutura dos comerciários. 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – E qual o instrumento legal que o Sr. tem para saber quais 
funcionários a empresa tem nessa área? 
 

O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - Eu tenho o número de quando é feito 
o imposto sindical. Porque quando é feito o imposto sindical, existe uma norma técnica que a 
empresa é obrigada a mandar uma relação de funcionários, na realidade ela quase não manda 
essa informação verdadeira. Mas, através disso e conversando com o pessoal de RH que vai 
fazer a homologação dos funcionários na empresa, aí a gente tem uma noção. Mas, a informação 
oficial eu não tenho como passar aos nobres Deputados. Estou tentando agora, com o documento 
que eu mandei para as empresas e nessa convenção que o Deputado Bittencourt pediu para 
conseguir, ela está lá, uma cláusula com Lei pedindo essa informação.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Há algum tipo de orientação das operadoras de TV por 
assinatura para que não seja instalado o serviço em regiões periféricas? 
 
O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - A informação que a gente recebe do 
pessoal que vai homologar como eu disse, os funcionários, não existe isso mas, o que o Sr. diz 
periférica, são áreas perigosas, favelas, coisas assim? 
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Sim. Um representante de TV por assinatura esteve aqui e disse 
que em muitas áreas não há segurança para o instalador chegar e realizar o trabalho. O Sr. 
confirma isso? 
 
O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO – Confirmo. É verdade.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Mas há uma orientação clara para não instalar na periferia? 
 
O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - Isso não, porque acontece que o 
instalador, outro dia um comentou com a gente lá, que ele foi fazer um serviço na favela de 
Heliópolis, chegou lá e instalou tudo direitinho. Daqui a pouco chegaram, pararam o carro dele e 
pediram para ele descer e pegaram todo o equipamento que ele tinha e tudo. Contou isso para a 
gente na homologação. Eu não sei se as empresas orientam, mas eu sei que existe esse risco e o 
próprio instalador tem esse medo.  
 

O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Segundo também um outro representante de operadoras de call 
center que aqui esteve, disse que há um plano de carreira que os salários podem chegar até cinco 
mil reais por mês, mas que falta pessoal qualificado. Essa informação procede? 
 
O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - Olha Deputado, eu acredito no 
seguinte, quem falou isso foi o Almir do SINTETEL ou foi a Vivian do SINDISTAL? Um negocia 
com o outro. Inclusive a Vivian também faz convenção comigo do SINDISTAL. Eu até corrigi isso 
assim que criou o SINDISTAL. Todos esses instaladores se intitulavam técnicos. E o nome deles 
inclusive na carteira, eram técnicos. Eu disse para eles o seguinte, o Sindicato dos Técnicos tem 
uma definição de que quem não tem CREA não é técnico. Para ser técnico, têm que ter o CREA, 
vocês são instaladores de TV por assinatura, tanto é que na convenção eu mudei. E acontece que 
essa informação que o Deputado está pedindo, de qualificação, dependendo da tecnologia 
necessária, nós não temos ainda no brasil. Agora, para instalar a TV por assinatura, um curso de 
qualificação bem organizado dá para treinar esse técnico, porque a maioria são jovens. E eu até 
oriento a fazerem curso técnico no SENAI, curso de telecomunicações, tirar o CREA porque a 
carreira está aí. Eu tenho um filho que trabalha na Nokia Siemens (ininteligível) da Oi, precisou 
contratar técnicos do Peru, Argentina, porque no Brasil não tem.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – O Sr. tem ou não conhecimento de que tem um plano de carreira 
com cargos de até cinco mil reais lá? 
 
O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - Nessas empresas prestadoras de 
serviço de TV por assinatura, nenhuma tem. De call center eu não posso falar.  
 

O SR. EDMIR CHEDID – DEM – O Sr. tem como nos encaminhar uma cópia da Constituição do 
seu Sindicato da autorização pelo Ministério do Trabalho.  
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Já consta nos autos a certidão de 
(ininteligível).  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Solicitar também uma cópia, já que isso está feito e é importante, 
uma cópia de todos os acordos fechados nos últimos três anos. Todos os acordos que o Sindicato 
fechou, para que a gente tenha conhecimento do acordo, do que houve nessas partes.  
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – É pertinente a colocação de V. Exa. eu 
havia solicitado somente essa última (ininteligível). Então, as convenções coletivas vigentes, eu 
gostaria que o Sr. encaminhasse para essa CPI.  
Qual é a relação que o SINDISTAL tem com o SINCAB? 
 O SINCAB é o Francisco Canindé que é o Presidente, que também, Deputado, só para os Srs. 
terem uma ideia, o SINCAB é Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Sistema de TV por 
Assinatura e Serviços Especiais em Telecomunicação. Aqui na Bela Vista em São Paulo, é a sede 
que tem também a SETA, Sindicato Nacional das Empresas Operadoras de Sistema de Televisão 
por Assinatura, que é entidade sindical de primeiro grau, etc. aqui no Estado de São Paulo no 
Itaim Bibi que é a sede desse Sindicato. A relação entre a SINDISTAL e SINCAB? 
 

Outra questão muito importante, Presidente, que foi dito aqui é em relação a forma como está 
sendo tratado o nosso usuário. O Deputado Donisete Braga (ininteligível) inclusive na presença da 
Proteste e do PROCON, que nós temos uma TV por assinatura, e além da TV por assinatura você 
pode contratar programas pay per view, que vai além daquele sistema que é o tradicional, que 
está no pacote tradicional. E até no pay per view tem veiculação, ou seja, tem duas formas de 
arrecadação. Do usuário que está contratando aquele serviço, além do que estava programado no 
seu pacote convencional, e você tem a exploração daquele mesmo usuário que está pagando 
além do seu pacote para ter restrito esse acesso com propagandas que na minha maneira de 
enxergar são abusivas e não podem ser praticadas.  
Então, fica esse questionamento. Eu quero ratificar aqui que nós precisamos ouvir o Presidente da 
Sky. O Deputado Edmir Chedid propôs e nós não podemos aceitar que venha mais um diretor 
sem ser a presidência oficial, falando em nome da Sky porque é conflituoso o que nós estamos 
ouvindo de uma parte e da outra. Não estão encaixando as peças do que nós estamos aqui 
ouvindo. Um diz que tem teleatendimento e o outro diz que não tem. Nós (ininteligível) piorando, 
ao invés de melhorarem. Nós não podemos ficar parados observando isso e vendo cada um 
falando algo. Além disso, Presidente, eu solicito se possível nós ainda tentarmos aprovar e 
verificarmos a possibilidade, esse requerimento para podermos convocar aqui nessa CPI a 
empresa que presta o serviço de TV por assinatura, de prestação de serviço e não se vincula ao 
Sindicato. Ou seja, você não tem como cobrar efetivamente a boa prestação desse serviço.  
Então, solicito que possa abrir um presidente para que nós possamos aprovar esse requerimento 
e trazê aqui. E solicitar se possível no dia que vier o Presidente da Sky, tenham aqui os Sindicatos 
que estão contrapondo aquilo que foi colocado pela Sky oficialmente nessa CPI.  
 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD - Entendemos o encaminhamento. V. Exa. 
deseja uma acareação entre o Presidente da Sky, NET e etc. e o Sindicato que represente os 
Sindicatos e o SINDITEL, aquele Sindicato que representa as prestadoras de serviço. O 
teleatendimento. E também o SINDISTAL. Então, a três mãos teríamos uma acareação. Só vamos 
verificar a instrumentalização disso. Como encaminharemos isso para termos um momento de 
acareação. Salvo o melhor juízo, evidentemente. Concordo plenamente com as observações do 
Deputado Donisete Braga e Alex manente. O treinamento on line, quero entender essa colocação 
de treinamento on line e não consegui. Não consegui entender trabalhador sem folga, é 
complicado. Porque a raiz do problema da má qualidade está justamente nessa deficiência de 
preparo do próprio servidor, do próprio obreiro. Não consegui entender essa historia de Comissão 
por fora, falta de registro na ctps, na Carteira de Trabalho e Previdência Social. lista negra de 
obreiro, não conseguiu entender. Não consegui entender a questão da falta de solidariedade, 
quem toma o serviço, a empresa que contrata o prestador de serviço, por exemplo, o terceiro, ela 
é corresponsável juridicamente pelas inópias trabalhistas. Essa é a verdade, o termo técnico são 
inópias trabalhistas e a gente precisa apurar essas questões.  
 

O SR. DONISETE BRAGA – PT – Sr. Presidente, essa Litoral presta serviços para quais 
empresas? 
 
O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - NET. E ela está presente no ABC,
Santos, Americana, Araraquara. Essa é uma das empresas que prestam serviços para a NET. 
Tem mais, tem outras. Nós começamos enquadrando essas empresas através de pressão. Essa 
aí até hoje... 
 
O SR. – Eu pedi pela ordem, Sr. Presidente. O requerimento já está protocolado, mas eu acho 
prudente encaminharmos para a próxima reunião para aprovarmos requerimento. 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Eu gostaria de consultar, nós poderíamos 
aditar, porque já tem uma convocação da Global Sat, aditaríamos incluindo a Sky. Eu não vejo 
nenhuma dificuldade regimental. Os Deputados estão de acordo, então, vamos incluir o 
aditamento desse requerimento que está aprovado. E esse próximo da Litoral, a gente inclui na 
próxima pauta.  
Deputado Donisete Braga, agora o Castelo respondendo. Você fez uma observação? 
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – Fiz e ele já respondeu, Sr. Presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Quanto à colocação do Deputado Manente, 
nós temos sobre a mesa um requerimento de sua autoria que convoca a empresa Litoral, que 
presta serviços para empresas de TV por assinatura para prestar depoimentos perante a 
Comissão Parlamentar de Inquérito instituída para apurar a prática de irregularidades e má 
qualidade na prestação de serviços de TV por assinatura. Em discussão. Não havendo oradores 
inscritos, está encerrado o processo de discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que forem 
favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado.  
Deputado Edmir Chedid.  
 

O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Cumprimentar o Presidente, os nobres Deputados aqui, Donisete 
Braga e Alex Manente. Tenho umas perguntas a fazer ao Presidente Castelo Branco. Qtos 
funcionários existem no Estado de São Paulo nessa área hoje? 
 
O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - Deputado, infelizmente eu vou ter que 
chutar. Por exemplo, a Sky trabalha com dillers, ela pega uma pessoa em um bairro e naquele 
bairro você vai vender e vai instalar. E para esse camarada ser instalador ela dá esse treinamento 
on line que eu citei. E eu queria deixar claro aqui para os Deputados o seguinte, as informações 
que eu trouxe, eu pego dos funcionários que vão homologar. O técnico está lá, a Thatiane me 
ajuda nas homologações, e eu pergunto por que ele foi mandado embora, como funciona lá, como 
é o treinamento. Então, essas informações que eu trouxe são do próprio funcionário. Da Sky o que 
eu sei é que ela faz um treinamento on line, somente on line, ele sai um dia ou outro com um 
instalador e depois ele começa a instalar.  
A NET, ela para liberar o login, depois que o cara fez um treinamento teórico, uma apresentação 
do que é a (ininteligível), por isso que eu tomei o cuidado de mandar aos Deputados o que é dth, 
mmds, e tal, junto com a carta, ela faz uma explicação dessa e para liberar o login, que é onde ele 
pode pegar o serviço, ele vai um dia na Sky, passa o dia lá e está pronto. O que eu critico nisso? 
Não são todos os instaladores. Por equipe vai um. Então, a forma desse treinamento, porque o 
Presidente talvez nem saiba disso. Pelas informações que a gente pega com o pessoal da NET, 
eu acredito e tomara que isso até seja verdade, o próprio Presidente ele fala que tem os cursos, 
mas não sabe o que a turma dos instaladores estão todos fazendo. Que eles estão preparados. E 
como eu sou do tempo de instalador da Telesp, que eu subia em poste, eu fiquei só na Telesp,
seis meses. Eu trabalhei na Telesp por 25 anos. Não era TV por assinatura, mas a instalação é 
parecida. Então, eu não consigo entender, com toda a tecnologia que existe hoje, você treinar um 
serviço prático, como atender o cliente e vender a imagem da empresa, fazendo um curso de um 
dia.  
Então, eu queria só deixar claro que talvez eles falaram isso por essa razão, mas não tem um 
curso de qualificação. Inclusive eu tenho uma solicitação ao Prefeito de um espaço lá perto do 
Sindicato, tomara que eu consiga porque na parte da tarde só ficam garotos lá se drogando, 
porque eu quero criar um dos melhores cursos de qualificação de TV por assinatura desse Estado 
aqui, ou talvez do Brasil, e tenho condições de fazer isso. procurei o Secretário do trabalho do 
Governador Geraldo Alckmin e já conversamos para fazer isso.  
 



O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Presidente, para conhecimento dos nobres Deputados, eu passo 
as suas mãos, o meu Partido, Democratas, ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta 
de inconstitucionalidade, com pedido de liminar contra os diversos dispositivos aprovado pela Lei 
12.485/2011 que é a norma que regulamenta a comunicação audiovisual de acesso condicionado, 
como são conhecidas as TVs por assinatura. O relator do caso é o Ministro Luiz Fucks. Então, lá 
para o nosso Partido, os dispositivos questionados transformaram a ANCINE, que é a Agencia 
Nacional de Cinema, em uma espécie de regulador absoluto das atividades de comunicação 
privadas, não sujeitas as (ininteligível) públicas. Então, além disso, restringiria inicialmente a 
liberdade individual, ao criar à discriminação as atividades econômicas de cidadãos estrangeiros. 
E a restrição dos investimentos de capital estrangeiro não prevista na Constituição Federal. Então, 
a nossa legenda questiona que a norma fulminaria as regras basilares da ordem econômica, no 
caso os princípios da ampla concorrência e livre iniciativa e com a defesa da (ininteligível) dos 
consumidores. Então, eu vou passar a mão de V. Exa. se puder distribuir aos outros Deputados 
membros da Comissão, para que eles tomem ciência e fiquem a par do que está acontecendo. Eu 
acho que nós podemos tirar daqui alguns ensinamentos. Eu acho que o grande problema de tudo 
isso que ocorre em nosso país, é que essas operadoras não são concessionárias. Elas têm lá 
uma autorização para operar. O Poder Público normalmente hoje, entre aspas e no bom sentido, 
vende uma concessão até porque muitas vezes a outorga tem um custo. Nós vemos aqui as 
outorgas das estradas, etc. para fazer investimentos (ininteligível). 
Nesse (ininteligível) Presidente Dilma que está fazendo uma faxina e nós temos que cumprimentá-
la inclusive. Falando de uma forma geral, no governo em geral, o meu Partido também já passou 
por lá e não é crítica política, mas é uma crítica generalizada ao Governo Federal, administrativa.  
Por que não fazer (ininteligível) com regras claras e contrapartidas definidas? Eu acho que nós 
podemos até sugerir isso no nosso relatório. É uma sugestão que eu coloco aqui. Eu vi outro dia 
na Comissão de Transportes, e o PT até entrou com uma ação no Ministério Público, o Governo 
do Estado e o DER, nós estamos debatendo isso, fez um credenciamento e passou à iniciativa 
privada através do credenciamento mais de 100 postos, estacionamentos de veículos que são 
apreendidos que tem uma arrecadação de 190 milhões de reais por ano. Então, cada um que foi 
lá e recolheu um milhão de reais, são seis empresas, hoje tem o domínio de tudo e repassam 6% 
de seu faturamento, que hoje já não são mais 190, agora são só 100 milhões, para o DER. 
Processo totalmente irregular conforme a Legislação vigente, até porque o credenciamento, 
passou de um milhão e meio deveria ser licitação pública e não concorrência. É algo que nós 
estamos lá discutindo, e que me parece ser pertinente o assunto aqui. Não existe concessão, 
permissão, um simples credenciamento. Então, é algo que a gente pode discutir.  
Eu acho que a gente deve discutir esse assunto e até muitas vezes, abrir os olhos de quem está 
lá no Governo Federal, tem tanto problema para solucionar e tem achado tanta solução para 
problema antigo, quem sabe também acha solução para esse problema também. Então, vou 
deixar às mãos de V. Exa. a inicial que foi dada pelo DEM, para que os outros Deputados possam 
tomar ciência.  
 

O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Ok. A Secretaria vai encaminhar via dessa 
inicial ao Supremo Tribunal Federal questionando esse (ininteligível) recentemente sancionado 
pela Presidente Dilma. É uma espécie de (ininteligível) regulatório desse sistema de outorga de 
TV por assinatura no nosso país.  
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – Sr. Presidente, quando é a nossa próxima reunião? 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Nossa próxima reunião, eu consulto os Srs. 
se faremos na quarta ou na terça, nesse mesmo horário, 11 horas. 
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – Terça-feira. Qual será a pauta da próxima reunião? 
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – A pauta, esse requerimento que temos aqui 
sobre a mesa, faremos o requerimento para trazer aqui o Sindicato Nacional e estudaremos, eu 
até consulto os nobres Deputados, nós temos uma reunião informal entre nós para tratarmos do 
procedimento de acareação. Se faremos na próxima reunião.  
 
O SR. – Eu acho que nós temos que primeiro chamar o Presidente da Sky, organizar a data, para 
depois organizarmos.  
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Então faremos com a convocação de um 
desses Presidentes da Sky ou da Global Sat para a próxima reunião. Srs. esgotada a pauta, os 
nossos agradecimentos ao Castelo e vamos em frente. Encerrada a nossa sessão.  
 
O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - Eu que agradeço.   

 
 
 

*      *      * 
 

O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - Acontece, Deputado, os Deputados 
devem estar acompanhando o que está acontecendo, a própria revista Isto É e Veja mostrou a 
criação de Sindicatos, depois da Portaria 186 e tal, acontece que pelo tempo que eu tenho de 
experiência, porque eu fui diretor do SINTETEL por um tempo, e vi que essa categoria não tinha 
representatividade.  
Tinha Sindicato, mas não tinha representatividade. Porque o SINCAB foi criado para cuidar de 
todos os trabalhadores de TV por assinatura, quer sejam das operadoras, quer sejam das 
prestadoras de serviço, no Brasil inteiro. E tinha uma sede em Brasília, um escritório regional em 
São Paulo, no Rio de Janeiro, tem alguns outros escritórios regionais que eu não me lembro, e o 
Presidente que era o Valdo, na época, cuidava dessa categoria, mas humanamente impossível 
você atender uma categoria no brasil. Um Sindicato nacional, eu como sindicalista acredito que 
não é possível a não ser o dos aeronautas e aeroviários. Mas algumas categorias não dá. Com a 
criação da Portaria 186, nós criamos o SINDISTAL por conta do que eu vi quando trabalhava na 
Santo Sat, que é uma empresa que presta serviços para a Sky, e eu já sendo oriundo do 
movimento sindical entendi que precisava criar o Sindicato pertinente.  
E aí a gente procurou o SINCAB, o SETA, o próprio SINDISTAL. Fiz tudo absolutamente
transparente, publicação de Edital, inclusive o SINCAB na época quis criar um problema, e eu falei 
que eles não iam conseguir porque a Portaria me autorizava.  
E, além disso, nós éramos filiados mesmo a central. E aí nós fizemos um acordo que eu não ia 
fazer no início, mas depois foi interessante e eu fiz, de eles ficarem só com as operadoras e eu 
ficar com as prestadoras de serviços no Estado de São Paulo. porque o meu Edital dava direito a 
fundar também o Sindicato das operadoras no Estado de São Paulo. Mas, aí nós fizemos um 
acordo e eu fiquei, como diz a minha carta, com as prestadoras de serviço. E o relacionamento 
hoje, porque o Valdo já faleceu e o Presidente é o Canindé (ininteligível) e nós somos amigos 
desde o tempo do SINTETEL.  
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Eu consulto os Deputados, ele representa 
os funcionários das empresas prestadoras e o SINCAB das operadoras. Eu quero saber se seria 
interessante oportunamente nós vamos apreciar o requerimento para trazermos aqui também... 
 
O SR. DONISETE BRAGA – PT – Presidente, mais uma questão objetiva. O Sr. Castelo 
apresenta aqui os escravos digitais, com relação às instalações, quando há erro. No caso de uma 
chamada com nove retornos, o funcionário fica sem salário no final do mês. Essa denúncia o Sr. 
chegou a apresentar ao Ministério do Trabalho ou não? 
 

O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - Na mesa redonda, só. foi apresentado 
a mesa redonda por conta dessa situação. Inclusive eu até estou pegando orientação jurídica em 
relação a isso porque o funcionário tem medo de trazer provas para a gente, a não ser quando ele 
decide entrar com processo. Aí ele traz ordens de serviço, a Dra. Rosélia está aí e ela lembra, ele 
traz toda a documentação que ele tem, e agora a gente começou a orientar, vocês que recebem 
por fora, não recebem quando tem retorno, tirem Xerox das ordens de serviço que tem a 
assinatura do cliente e a hora que você saiu da casa do cliente. Então, é assim que nós estamos 
nos municiando para entrar com processo. Agora, quando ele não decide entrar com processo, 
ele tem medo de se expor por conta do emprego.  
 
O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Presidente, só mais uma pergunta. Se ele poderia encaminhar 
também a relação dos diretores do Sindicato. Ele é o Presidente, quem são os diretores também.  
 
O SR. JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO - Está tudo no site, mas eu trago.  
 
O SR. PRESIDENTE JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Ótimo, a última ata de eleição e posse, e 
também as três últimas convenções coletivas. Os nossos agradecimentos... 
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