
 

 

 

Carta Idec nº 216 /2015/TP 
 

 

São Paulo, 08 de dezembro de 2016 

 

 

À Tim Brasil 

Avenida das Américas, 3434 – Blocos 1 e 6 – 5° e 6°andar – Barra da Tijuca 

Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22640-102 

Att.:  

Ao Sr. Rodrigo Modesto de Abreu – Presidente 

rmabreu@timbrasil.com.br  

 

C/C:  

Sra Izabela Zakowicz – Assistente Executiva  

E-mail: izakowicz@timbrasil.com.br  

 

 

Prezado Sr. Presidente, 

Nas últimas semanas, recebemos reclamações de associados do Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) com relação a uma modalidade de cobrança 

indevida em serviços de telefonia móvel pré-pago da TIM S/A. 

 A cobrança indevida em questão é o serviço “VO-Engineering VAS TIM Protect”, 

cujo valor mensal é de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos). Os relatos dos associados 

indicam que a empresa TIM tem iniciado a cobrança desse obscuro serviço sem 

solicitação prévia dos clientes, em flagrante violação ao artigo 39 do Código de Defesa 

do Consumidor, em seu inciso III, que veda “enviar ou entregar ao consumidor, sem 

solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço” (Lei 8.078/1990). 



 

 

Reclamações semelhantes estão fartamente documentadas em websites de defesa 

de consumidores.1 O problema também tem chegado ao Judiciário. Decisão do Juiz de 

Direito Lusualdo de Paula e Silva que determinou que a TIM “se abstenha de incluir 

qualquer tipo de cobrança relacionada ao serviço VO Engineering (...) sob pena de multa 

diária de R$ 300,00”2. 

 Ressaltamos que os valores não são irrisórios e configuram enorme lesão aos 

consumidores brasileiros. Para um cliente pré-pago da TIM, o valor de R$ 7,90 seria 

suficiente para 10 ligações nacionais para número fixo ou 20 ligações nacionais para 

mesma operadora.  

 A prática também configura lucro ilícito em grande escala. Segundo dados da 

Agência Nacional de Telecomunicações, existem aproximadamente 200 milhões de 

telefones pré-pagos em atividade no Brasil hoje. A TIM possui uma fatia de mercado de 

26,3%.3 Poderíamos inferir, assim, que a TIM possui 52 milhões de clientes de pré-pago 

no Brasil. Se a empresa realizar tal prática abusiva em 10% de seus clientes, cobrando R$ 

7,90 pelo serviço VO Engineering, atingirá 5 milhões de usuários e terá um ganho 

indevido de R$ 41 milhões de reais. Em um ano, tal prática ilegal geraria ganhos de R$ 

492 milhões de reais. 

 Ressaltamos que, com tal prática, a empresa TIM está ferindo o Código de Defesa 

do Consumidor em vários pontos. Primeiro, conforme reclamações dos consumidores, 

pois não há solicitação prévia para oferecimento do serviço (Art. 39, III). Segundo, pois 

o serviço deveria ser considerado amostra grátis, já que não há solicitação dos 

consumidores (Art. 39, parágrafo único). Terceiro, pois não há restituição do indébito em 

dobro, mas o simples estorno (o que viola o Art. 42, parágrafo único). 

                                                           
1 “Solicito cancelamento e estorno da cobrança indevida do serviço VO-Engineering (FS VAS/TIM Protect) 
- TIM PROTECT- NÃO SOLICITADO!” (29 de outubro de 2015), disponível em http://migre.me/shFP3. 
“Cobrança indevida VO-Engineering (FS VAS / TIM Protect). Não contratei o serviço e foi descontado R$ 
7,90 da minha conta” (06 de outubro de 2015), disponível em: http://migre.me/shFW2. “Estão descontando 
meus créditos com frequência. com cobranças do tipo VO-Engineering (FS VAS / TIM Protect) - TIM 
PROTECT-Família PC;0080000300005. Não sei o que significa e não contratei isto” (27 de novembro de 
2015)”, disponível em: http://migre.me/shFZe  
2 Sônia Machado vs. TIM/SA, Autos 2073/2015, Diário da Justiça do Estado de Goiás, 24/11/2015, Seção 
II, página 95. 
3 Dados retirados da Teleco: http://www.teleco.com.br/mshare.asp  



 

 

 Diante desses dados alarmantes e da clara violação de direitos dos consumidores, 

oficiamos formalmente a empresa TIM S/A para que seus representantes: 

1. Deem explicações sobre a natureza do serviço VO Engineering VAS TIM 

Protect, ainda desconhecida pelos clientes que são cobrados indevidamente; 

2. Nos evidenciem o modo como a cobrança desse serviço é autorizada pelos 

clientes; 

3. Abstenham-se da realização desta prática abusiva, que tem gerado enorme 

lesão de direitos dos consumidores. 

Em caso de continuidade de tal prática abusiva, informamos que o Idec acionará 

a Agência Nacional de Telecomunicações, a Secretaria Nacional de Defesa do 

Consumidor e o Ministério Público Federal para as medidas cabíveis. 

 

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 
 


