
 

 

 

 

São Paulo, 03 de junho de 2016 

 

 

 

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, organização civil 

sem lucrativos, vem, por meio desta nota pública, repudiar as declarações 

feitas pelo Sr. João Rezende, atual Presidente da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), no dia 01 de junho, em São Paulo, durante 

evento do 8º Encontro Anual de Provedores Regionais.1  

A declaração de que a Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) não vai intervir ou regular no modelo de negócios do ambiente 

privado, deixando à escolha das operadoras a adoção ou não de franquias 

em planos de banda larga fixa é imprópria, considerando que esse é um 

tema extremamente delicado, acompanhado por quase cem milhões de 

usuários de internet fixa no Brasil, e que depende de manifestação 

colegiada por parte do Conselho Diretor da Anatel. 

O Idec destaca que as últimas declarações do Sr. João Rezende 

mostram desrespeito ou desconhecimento do que foi decidido por membros 

da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Associação 

Brasileira de Procons, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, Fórum das 

                                                           
1 http://www.valor.com.br/empresas/4585647/anatel-diz-que-nao-pode-proibir-teles-de-limitar-banda-

larga-fixa  

http://www.valor.com.br/empresas/4585647/anatel-diz-que-nao-pode-proibir-teles-de-limitar-banda-larga-fixa
http://www.valor.com.br/empresas/4585647/anatel-diz-que-nao-pode-proibir-teles-de-limitar-banda-larga-fixa


 

 

Entidades Civis de Defesa do Consumidor e Ministério Público Federal, no 

âmbito do Grupo de Trabalho de Telecomunicações e Consumo.2 

Apesar de receber ofício com as deliberações tomadas em 11 de maio 

pelo GT,3 as declarações do Sr. João Rezende ignoraram dois pedidos do 

Ministério da Justiça: (1) manifestação de apoio ao posicionamento do 

Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações e (2) 

reconhecimento da necessidade de se incorporar ao debate sobre a 

franquia da internet fixa aspectos concorrenciais e de infraestrutura de 

rede, que precisam também ser objeto de conhecimento e amplo debate 

público. 

O Idec repudia o fato da declaração do Presidente da Anatel ter 

ignorado os pedidos expressos do Comitê de Defesa dos Usuários de 

Serviços de Telecomunicações (CDUST), órgão de assessoria do Conselho 

Diretor da Anatel, que pediu “a reanálise dos dispositivos referentes à 

franquia de dados”, levando em consideração “o impacto social da adoção 

do modelo de cobrança baseado em franquias, os preceitos do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e o Marco Civil da Internet (Lei 

nº 12.965/2014)”4.   

A referida decisão do CDUST, aprovada em 10 de maio de 2016 em 

acordo com a Superintendência de Relações com os Consumidores da 

Anatel, propôs ao Conselho Diretor que “não sejam permitidas as práticas 

de redução de velocidade, suspensão de serviço ou de cobrança de tráfego 

excedente após o esgotamento da franquia no Serviço de Comunicação 

                                                           
2 http://www.justica.gov.br/noticias/franquia-na-internet-fixa-atualmente-viola-direitos-essenciais-dos-

consumidores  
3 Ofício nº 59/2016/CGEMM/DPDC/SENACON-MJ, protocolado na Anatel em 12/05/2016. Número de 

protocolo 535.00.011052/2016-11.  
4 http://www.idec.org.br/pdf/manifestacao-cdust-franquia-dados-09042016.pdf  
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Multimídia (Resolução nº 614 de 2013) até o término do processo de Análise 

de Impacto Regulatório dessas medidas nos moldes da Portaria Anatel nº 

927/2015”5. 

Como entidade de defesa do consumidor de relevância nacional e 

articuladora da Campanha Internet Livre,6 o Idec espera que as declarações 

do Sr. João Rezende não sejam compreendidas como decisões da Anatel. 

 

Atenciosamente, 

                                

Elici Mª Checchin Bueno 

Coordenadora Executiva  

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor               

 

Rafael A. F. Zanatta 

Pesquisador em Telecomunicações – Idec 

 

 

Carlos Thadeu Oliveira 

Gerente Técnico - Idec 
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6 http://www.idec.org.br/especial/internetlivre  
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