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Os serviços de telecomunicações estão entre os que
mais geram dúvidas e reclamações. Veja quais são
os seus principais direitos. Na primeira parte estão
alguns direitos gerais, comuns a todos os serviços.
Na sequência, os direitos específicos para os
serviços de telefonia fixa, celular e banda larga

móvel, banda larga fixa e TV por assinatura.

Direitos Gerais
Cumprimento de oferta
Toda publicidade veiculada em jornais, revistas, sites, panfletos etc
obriga o fornecedor a cumprir o prometido. Caso ele não cumpra,
você poderá: 1) exigir o cumprimento forçado da obrigação; 2) optar
por outro produto ou prestação de serviço equivalente; 3) cancelar o
contrato, com direito à devolução do que foi pago antecipadamente
com correção monetária e eventuais perdas e danos. Para garantir
esse direito, guarde o anúncio, folheto ou print screen da página
acessada (registre também a data), além de conferir com o que
está em seu contrato e plano escolhido, no Espaço Reservado ao
Consumidor, no site da Prestadora.
OBS: Veja o item “Espaço Reservado ao Consumidor”

Direito à informação
Antes da contratação, você tem direito de receber todas as
informações sobre o serviço, incluindo o preço e as tarifas; com e
sem promoção; o período promocional a data e as regras de reajuste;
os limites de franquia; as velocidades mínima e média de conexão; a
possibilidade de instalação, ativação e utilização imediata do serviço;
o prazo de permanência se houver fidelidade; o valor da multa em
caso de rescisão e todas demais informações quanto às condições
da oferta contratada. As informações devem ser corretas, claras e
precisas, para que você possa comparar diferentes opções.
Os sites das Prestadoras também devem conter um Espaço
Reservado ao Consumidor, no qual você pode acessar essas e outras

informações. No momento da contratação, você tem de receber o
contrato de prestação do serviço com o seu plano, assim como o
login e a senha para acessar esse espaço. Se você adquirir o serviço
por telefone ou pelo website, deve receber tudo isso por e-mail ou
por outro meio que escolher.
Depois da contratação, a prestadora deve enviar, por SMS ou e-mail,
as promoções, os descontos nas tarifas, os preços dos serviços, as
facilidades adicionais, o período de validade da oferta e a qual plano
de serviço estão vinculadas.
OBS: veja o item “Cumprimento de Oferta” e “Espaço Reservado ao
Consumidor”

Livre escolha/venda casada
Você não pode ser induzido ou obrigado a adquirir produtos ou
serviços que não sejam de seu interesse como condição para a
contratação de outro serviço. Isso é venda casada, e é ilegal.
Já a oferta de combos (pacote com mais de um serviço) com
descontos é legal. No entanto, há um limite para esses descontos, de
forma que o preço de um serviço contratado separadamente nunca
seja maior do que o valor do combo mais barato que inclua esse
serviço.

Contrato detalhado
Ao contratar um serviço, você tem direito à cópia do contrato detalhando
as condições e características do serviço, preços, prazo de vigência,
índice de reajuste, periodicidade, fidelidade e outros dados relevantes.
No site da prestadora, no Espaço Reservado ao Consumidor, devem
estar disponíveis, no mínimo: a cópia do contrato, do plano que você
contratou e outros documentos relativos à oferta à qual você está
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vinculado e, quando for o caso, o Contrato de Permanência (termos ou
cláusulas de fidelização).

Dúvidas e reclamações
As empresas são obrigadas a manter uma central de atendimento ao
consumidor para receber e processar solicitações e reclamações e,
nela, oferecer a opção “falar com um atendente”.
Quando solicitar algo, você deve receber, no início do atendimento,
um número de protocolo (anote e guarde-o) para acompanhar o seu
pedido. Esse número também deve ser enviado por SMS ou e-mail,
em até 24 horas.
As ligações telefônicas devem ser gravadas, e você tem o direito de
pedir as gravações, bem como o histórico da sua demanda (veja o
item “Histórico de Demandas”). E se você estiver falando com um
atendente e a linha cair, ele deve retornar a ligação imediatamente.
Caso o serviço que você solicitou não puder ser efetuado no momento,
a prestadora tem até 10 dias úteis para efetuá-lo (com exceção de
instalação, reparo e manutenção, que têm prazos diferenciados).

Histórico de demandas
As prestadoras são obrigadas a guardar o histórico de demandas
dos consumidores por dois anos, prazo que será aumentado
gradativamente para três anos até novembro de 2015. Para as
empresas com até 5 mil clientes o período é bem menor: 90 dias.
O histórico deve informar o número de protocolo do atendimento;
data e hora do início e da conclusão da chamada; um resumo da
demanda; e o que foi feito pela prestadora.
Você tem de receber tudo em no máximo 72 horas após a solicitação.
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Além disso, as prestadoras com mais de 50 mil clientes devem
disponibilizar o histórico referente aos últimos seis meses também em
seu site. As prestadoras que não alcancem esse número de clientes
devem dispor de um mecanismo de contato em seu site por meio do
qual esse histórico possa ser solicitado.

Espaço Reservado Ao Consumidor
Os sites das Prestadoras devem conter um Espaço Reservado ao
Consumidor, no onde você pode acessar: a cópia do seu contrato;
o plano de serviço; oferta e contrato de permanência; referências a
novos serviços contratados; documentos de cobrança dos últimos
6 meses; relatório detalhado dos serviços prestados dos últimos 6
meses; opção de solicitação de cópia da gravação de suas interações
com a prestadora; histórico de suas demandas registradas nos últimos
6 meses; recurso que lhe possibilite o acompanhamento adequado do
uso do serviço contratado, durante a sua fruição; perfil de consumo
dos últimos 3 meses; registros de reclamação, solicitação de serviços,
pedidos de informações e rescisão de seu contrato ou qualquer outra
demanda relacionada ao serviço da prestadora.

Seviço adequado
O serviço contratado deve ser prestado de forma contínua, adequada
e eficaz. Cabe à prestadora corrigir defeitos que impeçam a
continuidade do serviço, reparar eventuais danos e conceder créditos
proporcionais ao tempo em que você ficou sem o serviço.

Impedimento à contratação
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As prestadoras não podem se negar a atender pessoas físicas ou
jurídicas que queiram contratar um serviço, mas estejam inadimplentes
(seja em relação a ela ou a outra empresa). No entanto, se você optar
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por um serviço pós-pago, o plano será escolhido pela prestadora.
As prestadoras também não podem restringir suas promoções aos
novos clientes (se você já for cliente tem o direito de contratá-las).
Infelizmente, as empresas associadas à Associação Brasileira de
Televisão por Assinatura (ABTA) não precisam cumprir essa regra,
pois conseguiram uma liminar. Veja quais são as prestadoras em:
www.abta.org.br/associados.asp

Cobrança
Os valores cobrados devem estar de acordo com o contrato e com o serviço
efetivamente prestado. Se você discordar do valor, conteste-o perante
a prestadora. A empresa tem de emitir nova conta, suspendendo o valor
contestado enquanto durar a discussão. Qualquer valor pago indevidamente
deve ser devolvido em dobro, com juros e correção monetária.
Verifique os valores no Espaço Reservado ao Consumidor, no site da
prestadora, onde você encontrará informações sobre:
• a duração efetiva do serviço
• a duração considerada para fins de faturamento
• os limites estabelecidos por franquias e os excedidos
• o valor da chamada, da conexão de dados ou da mensagem

enviada

• o volume diário de dados trafegados
• as programações contratadas de forma avulsa e seu valor
Nessa seção você também encontrará, entre outros, eventuais documentos
de cobrança dos últimos 6 meses.
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Privacidade
As prestadoras devem respeitar o direito à privacidade dos seus
dados, até mesmo os que estão nos documentos de cobrança.

Prestadoras de pequeno porte
As prestadoras com mais de 50 mil clientes devem cumprir com
todas as obrigações presentes nesse guia. Já as prestadoras entre 5
mil e 50 mil clientes são consideradas de pequeno porte e quando
estiverem liberadas de alguma obrigação, isso será indicado no texto
da orientação. Entre essas, há uma categoria de prestadoras ainda
menores – com até 5 mil clientes – que estão obrigadas apenas a alguns
deveres gerais do regulamento da Anatel, embora devam cumprir com
o Código de Defesa do Consumidor e as regras para SACs.
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Legislação
• CDC – Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90 http://goo.gl/EkAV9p

• DECRETO DO SAC (Decreto n 6523/2008) - http://goo.gl/
rcgh16

• REGULAMENTO GERAL DE DIREITOS DE DIREITOS DO CONSUMIDOR DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – RGC (Resolução da Anatel nº 632/2014) - http://goo.gl/S2SnmG
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Telefonia Fixa
Contratação
As prestadoras podem comercializar diversos planos, mas são
obrigadas a oferecer um plano básico de serviço. As informações
sobre os planos devem estar disponíveis no site da operadora, nas
lojas e postos de serviço, de modo que você possa comparar as
diferentes opções. No contrato devem constar todas as informações
sobre o plano escolhido, como estrutura tarifária ou de preços, data
de reajuste, condições de utilização de créditos (pré-pagos) etc.

Instalação
Em áreas urbanas com mais de 300 habitantes, as concessionárias
que oferecem telefonia fixa (CTBC, Oi, Sercomtel e Vivo) têm até
sete dias para instalar o serviço, seja ele residencial ou comercial.
Consulte o item “Dúvidas e Reclamações” na área “Direitos Gerais”
para o prazo no caso de outras operadoras.

Fidelidade
As prestadoras podem exigir que você se mantenha vinculado a elas
por até 12 meses em troca de benefícios.
Se houver fidelidade, você tem de receber o Contrato de Permanência
com o prazo da fidelidade contendo todos os detalhes e valores. Se
a rescisão ocorrer porque a prestadora não respeitou as cláusulas
contratuais,não pode haver multa. Nesse caso, a empresa precisa
provar que cumpriu o prometido.

Se você contratar um combo, mesmo o cancelamento de apenas
um dos serviços, antes do término do período de fidelidade, pode
ensejar o pagamento integral da multa quando todos os serviços
integrarem um mesmo contrato. Mas se o motivo da rescisão for
o não cumprimento da oferta por parte do fornecedor, você tem o
direito de cancelar todos os serviços (o combo inteiro) sem ter de
pagar multa.
A multa sempre deve ser proporcional ao benefício recebido e ao
tempo que resta para terminar o período de fidelidade.

Interrupção do serviço
Sempre que o serviço for interrompido para reparos na rede ou outro
problema previsível, você deve ser avisado com no mínimo cinco dias
de antecedência.
Desde que não seja motivada pelo próprio usuário, você tem direito
de receber um crédito proporcional ao período de interrupção. Se
a interrupção superar 30 minutos a cada 24 horas, o crédito deve
corresponder, no mínimo, a 1/30 do valor da tarifa ou do preço da
assinatura. O crédito deve ser ativado (pré-pago) e ser comunicado
em até cinco dias ou concedido na fatura seguinte (pós-pago).
Mesmo tendo recebido o crédito, você pode buscar ressarcimento
por outros danos pelas vias legais.

Reparo/manutenção
Solicitações de reparo devem ser atendidas em até 24 horas (usuários
residenciais) ou em até oito horas (comerciais). No primeiro caso, o
atendimento não pode demorar mais que 48 horas; no segundo, não
mais que 24 horas.
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Alteração do serviço
Os planos básicos oferecidos por concessionárias de telefonia fixa
(CTBC, Oi, Sercomtel e Vivo) somente podem ser modificados por
determinação da Anatel. A única alteração permitida às concessionárias
é o reajuste anual de preços, também definido pela Anatel. De forma
geral, as prestadoras de telefonia fixa não podem alterar seus planos
durante o prazo de vigência (com exceção do reajuste de preço).
Se houver mudanças no plano básico ou descontinuidade dos
demais planos, você deve ser comunicado em até 90 dias e antes
de o próximo período de vigência começar. Terminado o período de
vigência, você pode pedir, gratuitamente, a transferência para outro
plano de serviços ou a rescisão do contrato.

Portabilidade
Ao mudar de operadora ou de endereço dentro da mesma localidade,
você pode manter o seu número, e só pode haver algum custo se
resolver mudar de prestadora (quem pode cobrar é a prestadora de
destino).

Reajuste
Preços e tarifas podem ser reajustados a cada 12 meses, de acordo
com a variação do Índice de Serviços de Telecomunicações (IST) ou
outro índice que o substitua.

Cobrança
A conta de telefone deve apresentar de forma clara e detalhada o
período da cobrança (30 dias), o tipo e a quantidade de cada serviço,
eventuais descontos, impostos e encargos. Você pode pedir o envio,
sem custo, de uma fatura detalhada das chamadas locais, com números
discados, data, horário, duração e valor das ligações. A prestadora
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deve oferecer no mínimo seis opções de data de vencimento e enviar
a conta pelo menos cinco dias antes do vencimento, inclusive em
braile se você pedir. Para as operadoras com mais de 50 mil clientes,
a conta também precisa estar disponível em seu website. Mas para
que a cobrança seja oferecida apenas eletronicamente, você precisa
autorizar. Para aquelas com mais de 5 mil clientes, é possível solicitar o
envio eletrônico das últimas contas por contato disponível no website
da empresa. Independentemente do seu tamanho, a prestadora não
pode cobrar para emitir a segunda via da conta.
A prestadora tem até 90 dias, a partir da prestação do serviço, para
enviar a cobrança. E após esse prazo ela deve vir em fatura separada.
Você pode negociar a forma de pagamento com a prestadora e
parcelar o valor no número de vezes correspondente aos meses
de atraso no envio da fatura. Se desejar, a cobrança de mais de um
número telefônico pode ser incluída na mesma conta.

Contestação de cobrança
Se você discordar do valor cobrado, pode contestá-lo em até três
anos após a emissão da conta. A prestadora deve responder em até
30 dias e até lá, o pagamento do valor contestado fica suspenso.
Quando a contestação for parcial, pague o restante da fatura no
vencimento. A prestadora deve emitir, gratuitamente, um documento
de cobrança que contenha somente a parte não contestada.
O que foi cobrado indevidamente tem de ser devolvido em dobro,
com juros e correção monetária, até 30 dias após a contestação. Para
pós-pagos, descontado na fatura seguinte ou depositado em sua
conta; para pré-pagos, por meio de créditos com validade mínima
de 90 dias ou com a validade do crédito contestado, o que for maior,
em até 10 dias. Se você não for mais cliente da prestadora, ela deve
avisá-lo da existência de crédito em até 30 dias e disponibilizar uma
ferramenta no site para que você possa consultá-lo e solicitá-lo.
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Caso a empresa não responda no prazo de 30 dias contados da
contestação e você já tenha feito o pagamento do valor questionado,
ela deve automaticamente devolver a quantia. Se depois for
constatado que você realmente devia o valor já devolvido, uma nova
cobrança deve ser previamente justificada pela empresa, explicando
a incorreção do seu questionamento e o acordo para o pagamento
dos valores indevidamente devolvidos.

Inadimplência
Se você não pagar a conta, no sistema pós-pago, ou seus créditos
Se você não pagar a conta (pós-pago) ou se seus créditos vencerem
(pré-pago), a prestadora pode suspender parcialmente o serviço após
15 dias do envio de uma notificação, que deve detalhar informações
sobre a suspensão e informar sobre a possibilidade do registro
do débito em sistemas de proteção ao crédito, após a rescisão do
contrato.
Passados 30 dias do início da suspensão parcial, se não quitar o
débito, seu serviço será totalmente bloqueado e valores referentes à
assinatura e ao serviço em geral não poderão ser cobrados. Mesmo
com o bloqueio, você pode ligar e enviar SMS aos serviços públicos
de emergência e entrar em contato com a Central de Atendimento
da sua operadora. Trinta dias após a suspensão total, o contrato pode
ser cancelado pela prestadora. Nesse caso, e quando se tratar de
plano pós-pago, a prestadora deve encaminhar, no prazo máximo
de sete dias do cancelamento do contrato, um comprovante escrito
da rescisão, informando da possibilidade do registro do débito
em sistemas de proteção ao crédito, por mensagem eletrônica ou
correspondência, no último endereço constante de sua base cadastral.
Caso você faça o pagamento da conta (pós-pago) ou insira novos
créditos (pré-pago) antes da rescisão do contrato, o serviço deve ser
restabelecido, gratuitamente, em até 24 horas, e seu nome retirado
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do cadastro de inadimplentes em cinco dias. A multa sobre os valores
devidos não pode ser superior a dois pontos percentuais.

Suspensão de serviço
Se estiver com as contas em dia, você pode solicitar gratuitamente
à prestadora de serviço, na modalidade local, o bloqueio da linha e
a suspensão total da prestação de todas as modalidades do serviço.
As condições são: um pedido de suspensão a cada 12 meses, pelo
prazo mínimo de 30 dias e máximo de 120 dias. A prestadora precisa
manter o número de telefone do cliente (Código de Acesso) e a
possibilidade de restabelecimento da prestação do serviço no mesmo
endereço. Nesses casos, é proibida a cobrança de tarifa ou assinatura
ou qualquer outro valor referente à prestação de serviço.
O assinante tem o direito de pedir o restabelecimento do serviço
prestado mesmo antes do prazo combinado em sua suspensão. A
operadora tem o prazo de 24 horas para atender ambas as solicitações,
suspensão ou restabelecimento do serviço.

Prestadoras de pequeno porte
Há uma diferença entre prestadoras de pequeno e grande porte. As
prestadoras com mais de 50 mil clientes devem cumprir com todas as
obrigações presentes nesse guia. Já as prestadoras entre 5 mil e 50
mil clientes são consideradas de pequeno porte e stão liberadas de
alguma obrigação. Ainda há uma categoria de prestadoras menores –
com até 5 mil clientes – que estão obrigadas apenas a alguns deveres
gerais do regulamento da Anatel, embora devam cumprir com o
Código de Defesa do Consumidor e as regras para SACs.
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Cancelamento
Se você cancelar o serviço com a ajuda de um atendente, o
cancelamento deve ser feito imediatamente e as prestadoras
não podem cobrar por serviços prestados após o pedido. Já se
você optar pelo cancelamento automático (sem falar com um
atendente), este deve ser finalizado em até dois dias úteis e você
pode desistir da rescisão durante esse período. Nesse caso, você
terá de pagar pelos serviços utilizados enquanto o cancelamento
estiver sendo processado. Nas duas situações (cancelamento com
ou sem atendente), você deve receber o comprovante do pedido de
cancelamento por SMS, e-mail, carta ou qualquer outro meio de sua
preferência. Operadoras com mais de 50 mil clientes devem garantir
a opção do cancelamento automático; as demais podem oferecer o
cancelamento apenas por telefone mediante contato com atendente.
As prestadoras só podem rescindir o contrato se comprovarem que
você descumpriu alguma regra previamente estabelecida.
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Legislação:
• Resolução Anatel n° 632/2014 (Regulamento Geral de Direitos
do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC) http://goo.gl/l1DfwJ

• Resolução Anatel nº 426/2005 (Regulamento do Serviço
Telefônico Fixo Comutado – RSTFC) - http://goo.gl/f2ndGF
• Regulamento Geral de Portabilidade – Resolução Anatel nº
460/2007 (compilado com alterações) - http://goo.gl/lKblIk
• Regulamento de Gestão de Qualidade da Prestação do
Serviço de Telefonia Fixa – Resolução Anatel nº 605/2012 http://goo.gl/egBdyn
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Celular e Banda
Larga Móvel
Fidelidade
As prestadoras podem exigir que você se mantenha vinculado a elas
por até 12 meses em troca de benefícios. Quando o contratante é uma
empresa, o prazo de permanência é negociável, podendo ultrapassar
um ano.
Se houver fidelidade, você tem de receber o Contrato de Permanência
com o prazo da fidelidade; a descrição do benefício concedido e seu
valor; o valor da multa caso você rescinda o contrato antes do prazo
estipulado; e o Contrato de Prestação de Serviço a que está ligado.
Se a rescisão ocorrer porque a prestadora não respeitou as cláusulas
contratuais (ex: não prestou o serviço conforme prometido), a multa não
pode ser cobrada. Nesse caso, a empresa precisa provar que cumpriu o
prometido.
Se você contratar um combo, mesmo o cancelamento de apenas um
dos serviços, antes do término do período de fidelidade, pode ensejar o
pagamento integral da multa quando todos os serviços integrarem um
mesmo contrato. Mas se o motivo da rescisão for o não cumprimento da
oferta por parte do fornecedor, você tem o direito de cancelar todos os
serviços (o combo inteiro) sem ter de pagar multa.
A multa sempre deve ser proporcional ao benefício recebido e ao tempo
que resta para terminar o período de fidelidade

Desbloqueio do aparelho
Você pode exigir o desbloqueio do aparelho a qualquer momento e
sem custo (mesmo que esteja cumprindo prazo de fidelidade).

Interrupção do serviço
Você pode exigir reparação proporcional ao período da interrupção.
Quando for previsível, ela deve ser comunicada ao consumidor no
mínimo cinco dias antes.

Qualidade da conexão
Segundo regulação da Anatel, a partir de novembro de 2014 as
operadoras devem garantir no mínimo 40% da velocidade contratada
e 80% na média mensal. Você pode solicitar abatimento proporcional
na conta caso esses parâmetros não sejam observados. Por força
do CDC, essa possibilidade existe também para qualquer entrega
parcial, diversa da velocidade anunciada, podendo ser controverso
se a variação estiver dentro das regras da agência.
Para checar a conexão, as empresas devem disponibilizar em seus
sites um software de medição que avalia outros critérios além da
velocidade, e apresenta o resultado de cada medição, o histórico
de resultados das medições realizadas e a média dos resultados. As
operadoras não podem inviabilizar a utilização de serviços de voz
pela internet (Voz sobre IP).

Alteração do serviço
Embora a Anatel permita que as prestadoras alterem ou extingam
planos de serviços e promoções desde que avisem aos consumidores
com pelo menos 30 dias de antecedência (preferencialmente por
e-mail ou SMS), a modificação unilateral do contrato por parte
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do fornecedor é abusiva de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor, o que lhe confere o direito de questioná-la junto à
operadora. Além disso, nesse mesmo caso, o consumidor tem a
alternativa de cancelar o serviço sem pagar multa ainda que durante
o período de fidelidade.

Privacidade
O envio de mensagens publicitárias pela prestadora somente é
permitido com sua autorização.

Reajuste
Os preços e tarifas somente podem ser reajustados a cada 12 meses.

Cobrança
Todos os serviços devem ser descritos de forma detalhada na conta,
que pode ser solicitada em braile. Para cada chamada devem ser
informados: área de registro de origem/destino; número chamado;
data e horário do início da ligação; duração e valor, incluindo variação
horária.
Você pode exigir um relatório detalhado dos últimos 90 dias, e seu
pedido deve ser atendido em até 48 horas. Outra opção é pedir
o envio periódico de relatório detalhado, com frequência igual ou
superior a um mês. Você também pode pedir, gratuitamente, a cada
seis meses, uma comparação entre o que gastou nos últimos três
meses em seu plano e o que pagaria em outros planos.

Pós-pago
Você tem direito a, no mínimo, seis opções de data para pagamento,
e sua conta deve chegar até cinco dias antes do vencimento. Para
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as operadoras com mais de 50 mil clientes, a conta também precisa
estar disponível em seu website. Mas para que a cobrança seja
oferecida apenas eletronicamente, você precisa autorizar. Os clientes
de prestadoras menores, com mais de 5 mil clientes, poderão solicitar
o envio eletrônico das últimas contas por mecanismo de contato
disponível no website da empresa. A prestadora tem até 90 dias, a
partir da prestação do serviço, para enviar a cobrança, que também
precisa estar disponível em seu website. Depois desse prazo, ela deve
vir em fatura separada, a não ser que você peça para que seja colocada
na fatura comum. Você pode negociar a forma de pagamento com a
prestadora e parcelar o valor no número de vezes correspondente ao
atraso no envio da correspondência. Se desejar, a cobrança de mais
de um número telefônico pode ser incluída na mesma conta.
As prestadoras não podem cobrar pela emissão da segunda via da
conta.

Pré-pago
Quando os créditos acabam ou a sua validade expira (veja o item
“Créditos”), a prestadora pode suspender parcialmente o serviço.
Após 30 dias da suspensão parcial, o serviço é totalmente suspenso.
Passados 30 dias da suspensão total, o contrato pode ser cancelado.
Enquanto o serviço estiver totalmente bloqueado, os valores referentes
à assinatura e a outros valores referentes ao serviço não poderão ser
cobrados, e você conseguirá fazer ligações e enviar mensagens aos
serviços públicos de emergência, além de entrar em contato com a
Central de Atendimento da empresa.

Contestação de cobrança
Se você discordar do valor cobrado, conteste-o perante a prestadora.
Se a sua conta tiver sido emitida depois de 8 de julho de 2014, você
tem até três anos para contestar. Para contas mais antigas, o prazo
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é de 90 dias a partir do vencimento da cobrança. A prestadora deve
responder em até 30 dias, por escrito ou outro meio escolhido por
você. Até lá, o pagamento do valor contestado fica suspenso. Em
caso de contestação parcial, o restante da fatura deve ser pago no
vencimento. Para tanto, a prestadora deve emitir, gratuitamente,
um documento de cobrança que contenha somente a parte não
contestada.
O que foi cobrado indevidamente tem de ser devolvido em dobro,
com juros e correção monetária, até 30 dias após a contestação.
Para pós-pagos, na fatura seguinte ou depositado em sua conta; para
pré-pagos, por meio de créditos com validade mínima de 90 dias
ou com a validade do crédito contestado, o que for maior, em até 10
dias. Se você não for mais cliente da prestadora, ela deve avisá-lo da
existência de crédito em até 30 dias e disponibilizar uma ferramenta
no site para que você possa consultá-lo e solicitá-lo.
Caso a empresa não responda no prazo de 30 dias contados da
contestação e você já tenha feito o pagamento do valor questionado,
ela deverá automaticamente realizar a devolução. Se depois disso a
prestadora verificar que você realmente devia o valor já devolvido,
a nova cobrança fica condicionada à prévia justificativa da empresa
quanto à incorreção do seu questionamento e quanto ao acordo para
o pagamento dos valores indevidamente devolvidos.

Inadimplência
Se você não pagar a conta, na modalidade pós-paga, ou seus créditos
vencerem, no pré-pago (veja o item “Validade dos Créditos”), a
prestadora pode suspender parcialmente o serviço após 15 dias
da notificação de uma das duas situações (você não poderá fazer
chamada, enviar SMS, receber chamadas a cobrar ou utilizar
qualquer serviço pago). Essa notificação deve informar os motivos da
suspensão; as regras e prazos de suspensão parcial e total e rescisão
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do contrato; o valor do débito na forma de pagamento pós-paga
e o mês de referência; e a possibilidade do registro do débito em
sistemas de proteção ao crédito, após a rescisão do contrato.
Passados 30 dias do início da suspensão parcial, se não quitar o
débito, seu serviço será totalmente bloqueado e valores referentes à
assinatura e ao serviço em geral não poderão ser cobrados. Mesmo
com o bloqueio, você continuará podendo ligar e enviar SMS aos
serviços públicos de emergência e entrar em contato com a Central
de Atendimento da sua operadora. Passados 30 dias do início da
suspensão total, o contrato do serviço inadimplente pode ser
cancelado pela prestadora. Nesse caso, e quando se tratar de plano
pós-pago, a prestadora deve encaminhar, no prazo máximo de sete dias
do cancelamento do contrato, um comprovante escrito da rescisão,
informando da possibilidade do registro do débito em sistemas de
proteção ao crédito, por mensagem eletrônica ou correspondência,
no último endereço constante de sua base cadastral.
Caso você faça o pagamento da conta (pós-pago) ou insira novos
créditos (pré-pago) antes da rescisão do contrato, o serviço deve ser
restabelecido, gratuitamente, em até 24 horas, e seu nome retirado
do cadastro de inadimplentes em cinco dias. A multa sobre os valores
devidos não pode ser superior a dois pontos percentuais.

Créditos
No caso de celulares pré-pagos, a validade mínima dos créditos é
de 30 dias, mas a prestadora deve oferecer também créditos válidos
por 90 e 180 dias em todos os pontos de recarga presenciais, desde
que próprios da operadora, e pontos de recarga eletrônicos, próprios
ou de terceiros. Sempre que você recarregar o celular, os créditos
vencidos devem ser revalidados e todos os créditos passarão a valer
pelo maior prazo. As prestadoras precisam oferecer a você uma
forma gratuita de verificar, em tempo real, o saldo de créditos e o
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prazo de validade. Além disso, você deve ser comunicado quando os
créditos estiverem a ponto de acabar ou a validade estiver expirando.

Suspensão do Serviço
O assinante que está em dia com os pagamentos à prestadora de
serviço pode solicitar a suspensão, sem custo, da prestação do serviço.
As condições são: uma suspensão a cada 12 meses, pelo prazo mínimo
de 30 dias e máximo de 120 dias. A prestadora de serviço precisa
manter o número de telefone do cliente (Código de Acesso) e a
possibilidade de restabelecimento da prestação do serviço no mesmo
aparelho (Estação Móvel).
O pedido de suspensão que não for compatível com essa regra poderá
ser cobrado do consumidor. Mas é proibida a cobrança de assinatura
ou qualquer outro valor referente à prestação de serviço, no caso da
suspensão prevista nesta regulamentação.
O assinante tem o direito de pedir o restabelecimento do serviço
prestado mesmo antes do prazo combinado em sua suspensão. Além
de não poder cobrar por nenhum dos serviços, a operadora tem o
prazo de 24 horas para atender ambas as solicitações, suspensão ou
restabelecimento do serviço.

Portabilidade
Ao trocar de prestadora ou de plano, você pode manter o mesmo
número. Somente no primeiro caso pode haver cobrança, feita pela
prestadora de destino.
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Cancelamento
Se você cancelar o serviço com a ajuda de um atendente, o
cancelamento deve ser feito imediatamente e as prestadoras não
podem cobrar por serviços prestados após o pedido. Já se você optar
pelo cancelamento automático (sem falar com um atendente), este
deve ser finalizado em até dois dias úteis e você pode desistir da
rescisão durante esse período. Nesse caso, você terá de pagar pelos
serviços utilizados enquanto o cancelamento estiver sendo processado.
Nas duas situações (cancelamento com ou sem atendente), você
deve receber o comprovante do pedido de cancelamento por SMS,
e-mail, carta ou qualquer outro meio de sua preferência. Todas as
operadoras com mais de 50 mil clientes devem garantir a opção do
cancelamento automático. As demais podem disponibilizar apenas o
cancelamento por telefone mediante contato com atendente.
As prestadoras só podem rescindir o contrato se comprovarem que
você descumpriu alguma regra previamente estabelecida.

Prestadoras de pequeno porte
O Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de
Telecomunicações da Anatel (Resolução 632/2014) estabelece uma
diferença entre prestadoras de pequeno e grande porte. As prestadoras
com mais de 50 mil clientes devem cumprir com todas as obrigações
presentes nesse guia. Já as prestadoras entre 5 mil e 50 mil clientes
são consideradas de pequeno porte e quando estiverem liberadas
de alguma obrigação, isso será indicado no texto da orientação.
Contudo, entre estas há uma categoria de prestadoras ainda menores
– com até 5 mil clientes. Nesse caso, elas estão obrigadas apenas
aos deveres gerais dessa Resolução, presentes nos artigos 3º e 5º
[acesse o regulamento aqui]. Além disso, devem observar as regras
do Código de Defesa do Consumidor e a regulamentação do Serviço
de Atendimento ao Consumidor feita pelo Decreto 6.523/2008.
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Legislação:
• Resolução Anatel n° 632/2014 (Regulamento Geral de Direitos
do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC) http://goo.gl/L8tfCa

• Regulamento Geral de Portabilidade – Resolução Anatel nº
460/2007 (compilado com alterações) - http://goo.gl/QUufRf
• Desbloqueio – Súmula 8/2010 Anatel – http://goo.gl/oloL18
• Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal – Resolução Anatel nº 575/2011
http://goo.gl/HSxEnn
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Banda Larga Fixa
Oferta e Plano de Serviço
O serviço será prestado quando o consumidor fizer a adesão ao
contrato de serviço e a algum dos planos de serviço ofertados pela
empresa escolhida. Estes planos só poderão ser contratados se a
empresa garantir atendimento, no endereço do consumidor, dentro
das condições ofertadas.
As características mínimas dos planos de serviço são: velocidade
máxima, tanto de download quanto de upload, disponível no endereço
contratado, respeitados os critérios estabelecidos em regulamentação
específica; valor da mensalidade e critérios de cobrança; e, franquia
de consumo, quando aplicável, ou seja, a quantidade de dados que os
consumidores podem utilizar naquele mês.
Contudo, ao chegar no final da franquia, a empresa precisa assegurar
ao consumidor a continuidade da prestação do serviço mediante
pagamento adicional pelo consumo excedente, ou com redução
da velocidade contratada, sem a cobrança adicional. A prestadora
de serviço também precisa disponibilizar ao assinante um sistema
para verificação, gratuita e em tempo real, da quantidade de dados
consumidos.
Todos os documentos relacionados à prestação do serviço devem
informar a(s) velocidade(s) máxima(s), tanto de download quanto de
upload, de maneira clara, adequada e de fácil visualização, bem como
as demais condições de uso, como franquias, eventuais reduções
desta(s) velocidade(s) e valores a serem cobrados pelo tráfego
excedente.

Fidelidade
As prestadoras podem exigir que você se mantenha vinculado a elas
por até 12 meses em troca de benefícios. Quando o contratante é uma
empresa, o prazo de permanência é negociável, podendo ultrapassar
um ano.
Se houver fidelidade, você tem de receber o Contrato de Permanência
com o prazo da fidelidade; a descrição do benefício concedido e seu
valor; o valor da multa caso você rescinda o contrato antes do prazo
estipulado; e o Contrato de Prestação de Serviço a que está ligado.
Se a rescisão ocorrer porque a prestadora não respeitou as cláusulas
contratuais (ex: não prestou o serviço conforme prometido), a multa
não pode ser cobrada. Nesse caso, a empresa precisa provar que
cumpriu o prometido.
Se você contratar um combo, mesmo o cancelamento de apenas
um dos serviços, antes do término do período de fidelidade, pode
ensejar o pagamento integral da multa quando todos os serviços
integrarem um mesmo contrato. Mas se o motivo da rescisão for o
não cumprimento da oferta por parte do fornecedor, você tem o
direito de cancelar todos os serviços (o combo inteiro) sem ter de
pagar multa.
A multa sempre deve ser proporcional ao benefício recebido e ao
tempo que resta para terminar o período de fidelidade.

Instalação
Os pedidos de instalação de serviço devem ser atendidos em até 10
dias úteis contados do recebimento da solicitação, sendo possível
um prazo maior se você pedir. Excepcionalmente, a empresa poderá
ultrapassar os 10 dias úteis, mas nunca por período adicional maior
do que 5 dias úteis.
O prazo de instalação é cláusula obrigatória do contrato de prestação
Banda Larga Fixa

do serviço. Assim, a prestadora fica obrigada a cumprir o prazo com
o qual se comprometer, não podendo ser maior do que o previsto
acima.
O prazo de instalação pode ser alterado apenas mediante solicitação
ou conveniência do consumidor.

Provedor de conexão
A regulação prevê que o consumidor contrate um provedor de serviço
de conexão à Internet além de contratar a prestadora de serviço de
comunicação multimídia (Internet Fixa). Caso o provedor escolhido
seja do mesmo grupo da empresa de telecomunicações que presta a
banda larga, o provimento da conexão não deverá ser cobrado. Ainda
assim, a operadora deverá divulgar (em suas peças publicitárias,
faturas enviadas aos consumidores, na comercialização, contrato
e descrição dos Planos existentes e em todos os seus registros
contábeis) o preço, mesmo que gratuito, da conexão à internet que
compõe seus Planos de Serviço.

Alteração do serviço
O assinante tem direito de saber previamente que as condições do
serviço que contratou serão alteradas. A prestadora tem a obrigação
de informar ao consumidor, preferencialmente por SMS ou e-mail, com
antecedência mínima de 30 dias, mudanças no preço, nas condições
de uso do serviço e na velocidade. Mas o Código de Defesa do
Consumidor considera abusiva a modificação unilateral do contrato
por parte do fornecedor, conferindo-lhe o direito de questioná-la
junto à operadora. Além disso, nesse mesmo caso, o consumidor
tem a alternativa de cancelar o serviço sem pagar multa ainda que
durante o período de fidelidade.

Banda Larga Fixa

Qualidade da conexão
Segundo regulação da Anatel, a partir de novembro de 2014 as
operadoras devem garantir no mínimo 40% da velocidade contratada
e 80% na média mensal. Você pode solicitar abatimento proporcional
na conta caso esses parâmetros não sejam observados. Por força
do CDC, essa possibilidade existe também para qualquer entrega
parcial, diversa da velocidade anunciada, podendo ser controverso
se a variação estiver dentro das regras da agência.
Para checar a conexão, as empresas devem disponibilizar em seus
sites um software de medição que avalia outros critérios além
da velocidade, e apresenta a você o resultado de cada medição,
o histórico de resultados das medições realizadas e a média dos
resultados.

Interrupção do serviço
Se o serviço for interrompido ou houver perda de qualidade, a prestadora
deve descontar da assinatura o valor proporcional ao tempo de interrupção
quando este ultrapassar 30 minutos.
Caso a prestadora precise interromper o serviço para manutenção na rede,
você tem de ser avisado com antecedência mínima de uma semana, além
de ter direito a desconto na assinatura de 1/30 por dia ou fração superior a
quatro horas.
Você também tem direito à reparação por danos causados pela interrupção.

Suspensão do serviço
O assinante tem direito ao prévio conhecimento das condições de
suspensão do serviço, seja por inadimplência ou a pedido do próprio
assinante.
O assinante que está em dia com os pagamentos pode solicitar a
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suspensão do serviço, sem custo. As condições são: uma suspensão
a cada 12 meses, pelo prazo mínimo de 30 dias e máximo de 120
dias. A empresa deve restabelecer, também sem custo, a prestação
do serviço contratado no mesmo endereço que já oferecia antes.
O assinante tem o direito de pedir o restabelecimento do serviço
prestado mesmo antes do prazo combinado de suspensão. Além
de não poder cobrar por nenhum dos serviços, a operadora tem o
prazo de 24 horas para atender ambas as solicitações - suspensão ou
restabelecimento do serviço.

Reparo/Manutenção
Se você solicitar reparo por falha ou defeito na prestação do serviço,
deve ser atendido em até 24 horas a partir do seu contato, não
podendo um eventual atraso superar mais de 24 horas.

Reajuste
A periodicidade não pode ser inferior a 12 meses.

Cobrança
Você deve receber a conta pelo menos cinco dias antes da data de
vencimento, inclusive em braile, se quiser. Para as operadoras com
mais de 50 mil clientes, a conta também precisa estar disponível
em seu website. Mas para que a cobrança seja oferecida apenas
eletronicamente, você precisa autorizar. Os clientes de prestadoras
menores, com mais de 5 mil clientes, poderão solicitar o envio eletrônico
das últimas contas por mecanismo de contato disponível no website
da empresa.
A prestadora tem até 90 dias, a partir da prestação do serviço, para
enviar a cobrança. Depois desse prazo, ela deve vir em fatura separada,
a não ser que você peça para que seja colocada na fatura comum. Você
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pode negociar a forma de pagamento com a prestadora e parcelar
o valor no número de vezes correspondente ao atraso no envio da
correspondência.
A prestadora deve oferecer no mínimo seis opções de data de
vencimento e não pode cobrar para emitir a segunda via da conta.

Contestação de cobrança
Se você discordar do valor cobrado, conteste-o perante a prestadora.
Se a sua conta tiver sido emitida depois de 8 de julho de 2014, você
tem até três anos para contestar. A prestadora deve responder em
até 30 dias, por escrito ou outro meio escolhido por você. Até lá, o
pagamento do valor contestado fica suspenso. Em caso de contestação
parcial, o restante da fatura deve ser pago no vencimento. Para tanto,
a prestadora deve emitir, gratuitamente, um documento de cobrança
que contenha somente a parte não contestada.
O que foi cobrado indevidamente tem de ser devolvido em dobro,
com juros e correção monetária, até 30 dias após a contestação, na
fatura seguinte ou depositado em sua conta. Se você não for mais
cliente da prestadora, ela deve avisá-lo da existência de crédito em
até 30 dias e disponibilizar uma ferramenta no site para que você
possa consultá-lo e solicitá-lo.
Caso a empresa não responda no prazo de 30 dias contados da
contestação e você já tenha feito o pagamento do valor questionado,
ela deverá automaticamente realizar a devolução. Se depois disso a
prestadora verificar que você realmente devia o valor já devolvido,
a nova cobrança fica condicionada à prévia justificativa da empresa
quanto à incorreção do seu questionamento e quanto ao acordo para
o pagamento dos valores indevidamente devolvidos.
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Inadimplência
Se você não pagar a conta, o serviço pode ser parcialmente suspenso
após 15 dias da notificação de inadimplência, o que implica redução da
velocidade contratada. Essa notificação deve informar os motivos da
suspensão; as regras e prazos de suspensão parcial e total e rescisão
do contrato; o valor do débito e o mês de referência; e a possibilidade
do registro do débito em sistemas de proteção ao crédito, após a
rescisão do contrato. Passados 30 dias da suspensão parcial, se não
quitar o débito, seu serviço será totalmente bloqueado e os valores
referentes à assinatura e ao serviço de forma geral não poderão ser
cobrados. Após 30 dias do início da suspensão total, a prestadora
pode cancelar o contrato.
Assim que você pagar a conta, o serviço deve ser restabelecido,
gratuitamente, em até 24 horas, e seu nome retirado do cadastro
de inadimplentes em cinco dias. A multa sobre os valores devidos
não pode ser superior a dois pontos percentuais. Se o contrato for
rescindido, você deve receber, por SMS ou carta, em até sete dias,
comprovante da rescisão, informando que seu nome pode ser incluído
em sistemas de proteção ao crédito.

Cancelamento
Se você cancelar o serviço com a ajuda de um atendente, o
cancelamento deve ser feito imediatamente e as prestadoras
não podem cobrar por serviços prestados após o pedido. Já se
você optar pelo cancelamento automático (sem falar com um
atendente), este deve ser finalizado em até dois dias úteis e você
pode desistir da rescisão durante esse período. Nesse caso, você
terá de pagar pelos serviços utilizados enquanto o cancelamento
estiver sendo processado. Nas duas situações (cancelamento com
ou sem atendente), você deve receber o comprovante do pedido de
cancelamento por SMS, e-mail, carta ou qualquer outro meio de sua
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preferência. Todas as operadoras com mais de 50 mil clientes devem
garantir a opção do cancelamento automático. As demais podem
disponibilizar apenas o cancelamento por telefone mediante contato
com atendente.
As prestadoras só podem rescindir o contrato se comprovarem que
você descumpriu alguma regra previamente estabelecida.

Prestadoras de pequeno porte
O Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de
Telecomunicações da Anatel (Resolução 632/2014) estabelece uma
diferença entre prestadoras de pequeno e grande porte. As prestadoras
com mais de 50 mil clientes devem cumprir com todas as obrigações
presentes nesse guia. Já as prestadoras entre 5 mil e 50 mil clientes
são consideradas de pequeno porte e quando estiverem liberadas
de alguma obrigação, isso será indicado no texto da orientação.
Contudo, entre estas há uma categoria de prestadoras ainda menores
– com até 5 mil clientes. Nesse caso, elas estão obrigadas apenas
aos deveres gerais dessa Resolução, presentes nos artigos 3º e 5º
[acesse o regulamento aqui]. Além disso, devem observar as regras
do Código de Defesa do Consumidor e a regulamentação do Serviço
de Atendimento ao Consumidor feita pelo Decreto 6.523/2008.
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Legislação
• Resolução Anatel n° 632/2014 (Regulamento Geral de Direitos
do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC) http://goo.gl/zq6Aq3

• Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia –
Resolução Anatel nº 614/2013 - http://goo.gl/Un9s21
• Regulamento de Gestão da Qualidade do Serviço de
Comunicação Multimídia – Resolução Anatel nº 574/2011 http://goo.gl/pMbf6b
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TV por Assinatura
Instalação
A instalação do serviço deve ser feita na data combinada com a
operadora, não podendo ultrapassar 48 horas do acertado.

Fidelidade
As prestadoras podem exigir que você se mantenha vinculado a elas
por até 12 meses em troca de benefícios. Quando o contratante é uma
empresa, o prazo de permanência é negociável, podendo ultrapassar
um ano.
Se houver fidelidade, você tem de receber o Contrato de Permanência
com o prazo da fidelidade; a descrição do benefício concedido e seu
valor; o valor da multa caso você rescinda o contrato antes do prazo
estipulado; e o Contrato de Prestação de Serviço a que está ligado.
Se a rescisão ocorrer porque a prestadora não respeitou as cláusulas
contratuais (ex: não prestou o serviço conforme prometido), a multa
não pode ser cobrada. Nesse caso, a empresa precisa provar que
cumpriu o prometido.
Se você contratar um combo, mesmo o cancelamento de apenas
um dos serviços, antes do término do período de fidelidade, pode
ensejar o pagamento integral da multa quando todos os serviços
integrarem um mesmo contrato. Mas se o motivo da rescisão for o
não cumprimento da oferta por parte do fornecedor, você tem o
direito de cancelar todos os serviços (o combo inteiro) sem ter de
pagar multa.

A multa sempre deve ser proporcional ao benefício recebido e ao
tempo que resta para terminar o período de fidelidade.

Responsabilidade/qualidade do serviço
A empresa é responsável pela prestação adequada do serviço,
incluindo manutenção e substituição de equipamentos que
apresentem defeito.

Interrupção do serviço
Se o serviço for interrompido por mais de 30 minutos, você deve ser
ressarcido em valor proporcional ao tempo que durar a interrupção.
No caso de programas pagos individualmente (pay-per-view),
você tem direito de receber de volta o valor integral. A duração da
interrupção, o valor e a forma de compensação devem constar da
fatura seguinte.

Reparo/manutenção
Manutenções preventivas na rede e alterações de sistema que causem
queda da qualidade ou interrupção do serviço devem ser avisadas
pelo menos três dias antes. Havendo interrupção, a prestadora deve
restabelecer o serviço em até 24 horas, não podendo ultrapassar 48
horas, salvo por motivo de força maior.

Alteração do serviço
A Anatel estabelece que você tem de ser comunicado sobre
qualquer alteração no plano de serviço com no mínimo 30 dias de
antecedência, preferencialmente por SMS ou e-mail. Mas o Código
de Defesa do Consumidor considera abusiva a alteração unilateral
do contrato por parte do fornecedor, conferindo-lhe o direito de
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questioná-la junto à operadora. Além disso, nesse mesmo caso, o
consumidor tem a alternativa de cancelar o serviço sem pagar multa
ainda que durante o período de fidelidade. Em caso de retirada de
canal do plano contratado, a prestadora deve substituí-lo por outro
do mesmo gênero ou conceder desconto, a critério do assinante.

Ponto extra
Pontos extras no mesmo endereço devem exibir a mesma programação
do ponto principal, sem custo adicional. Somente podem ser cobrados
instalação e reparos na rede interna e equipamentos. Uma súmula da
Anatel permite que, com anuência do assinante, seja cobrado aluguel
do aparelho receptor de sinal, mas o Idec entende que essa cobrança
é indevida.

Decodificador
O decodificador se refere aos equipamentos necessários para o
recebimento e decodificação da programação da prestadora. Você pode
adquiri-lo junto à empresa, mas não é obrigado. Se preferir comprar
o decodificador no varejo ou utilizar um que possui, a prestadora
deve ativá-lo, desde que seja homologado pela Anatel. A empresa é
obrigada a manter em seu site a relação atualizada dos decodificadores
tecnicamente compatíveis com sua rede e disponibilizar as instruções
necessárias para a instalação do equipamento.

Reajuste
O reajuste do plano não pode ser realizado em período inferior a 12
meses. O índice utilizado deve ser informado no contrato.
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Cobrança
Você deve receber a conta pelo menos cinco dias antes da data de
vencimento, inclusive em braile, se quiser. Para as operadoras com
mais de 50 mil clientes, a conta também precisa estar disponível
em seu website. Mas para que a cobrança seja oferecida apenas
eletronicamente, você precisa autorizar. Os clientes de prestadoras
menores, com mais de 5 mil clientes, poderão solicitar o envio
eletrônico das últimas contas por mecanismo de contato disponível
no website da empresa.
A prestadora tem até 90 dias, a partir da prestação do serviço,
para enviar a cobrança. Depois desse prazo, ela deve vir em fatura
separada, a não ser que você peça para que seja colocada na fatura
comum. Você pode negociar a forma de pagamento com a prestadora
e parcelar o valor no número de vezes correspondente ao atraso no
envio da correspondência.
A prestadora deve oferecer no mínimo seis opções de data de
vencimento e não pode cobrar para emitir a segunda via da conta.

Contestação de cobrança
Se você discordar do valor cobrado, conteste-o perante a prestadora.
Se a sua conta tiver sido emitida depois de 8 de julho de 2014, você
tem até três anos para contestar. Para contas mais antigas, o prazo
é de 120 dias contados do lançamento da cobrança. A prestadora
deve responder em até 30 dias, por escrito ou outro meio escolhido
por você. Até lá, o pagamento do valor contestado fica suspenso.
Em caso de contestação parcial, o restante da fatura deve ser pago
no vencimento. Para tanto, a prestadora deve emitir, gratuitamente,
um documento de cobrança que contenha somente a parte não
contestada.
O que foi cobrado indevidamente tem de ser devolvido em dobro,
com juros e correção monetária, até 30 dias após a contestação, na
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fatura seguinte ou depositado em sua conta. Se você não for mais
cliente da prestadora, ela deve avisá-lo da existência de crédito em
até 30 dias e disponibilizar uma ferramenta no site para que você
possa consultá-lo e solicitá-lo.
Caso a empresa não responda no prazo de 30 dias contados da
contestação e você já tenha feito o pagamento do valor questionado,
ela deverá automaticamente realizar a devolução. Se depois disso a
prestadora verificar que você realmente devia o valor já devolvido,
a nova cobrança fica condicionada à prévia justificativa da empresa
quanto à incorreção do seu questionamento e quanto ao acordo para
o pagamento dos valores indevidamente devolvidos.

Inadimplência
Se você não pagar a conta, o serviço pode ser parcialmente suspenso
após 15 dias da notificação de inadimplência, o que implica poder
assistir aos canais de distribuição obrigatória (ex: canais da televisão
aberta, canais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, canais
comunitários). Essa notificação deve informar os motivos da suspensão;
as regras e prazos de suspensão parcial e total e rescisão do contrato;
o valor do débito e o mês de referência; e a possibilidade do registro do
débito em sistemas de proteção ao crédito, após a rescisão do contrato.
Passados 30 dias da suspensão parcial, se não quitar o débito, seu
serviço será totalmente bloqueado e os valores referentes à assinatura
e ao serviço de forma geral não poderão ser cobrados. Após 30 dias
do início da suspensão total, a prestadora pode cancelar o contrato.
Assim que você pagar a conta, o serviço deve ser restabelecido,
gratuitamente, em até 24 horas, e seu nome retirado do cadastro de
inadimplentes em cinco dias. A multa sobre os valores devidos não pode
ser superior a dois pontos percentuais. Se o contrato for rescindido,
você deve receber, por SMS ou carta, em até sete dias, comprovante
da rescisão, informando que seu nome pode ser incluído em sistemas
de proteção ao crédito.
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Cancelamento
Se você cancelar o serviço com a ajuda de um atendente, o
cancelamento deve ser feito imediatamente e as prestadoras
não podem cobrar por serviços prestados após o pedido. Já se
você optar pelo cancelamento automático (sem falar com um
atendente), este deve ser finalizado em até dois dias úteis e você
pode desistir da rescisão durante esse período. Nesse caso, você
terá de pagar pelos serviços utilizados enquanto o cancelamento
estiver sendo processado. Nas duas situações (cancelamento com
ou sem atendente), você deve receber o comprovante do pedido de
cancelamento por SMS, e-mail, carta ou qualquer outro meio de sua
preferência. Todas as operadoras com mais de 50 mil clientes devem
garantir a opção do cancelamento automático. As demais podem
disponibilizar apenas o cancelamento por telefone mediante contato
com atendente.
As prestadoras só podem rescindir o contrato se comprovarem que
você descumpriu alguma regra previamente estabelecida.

Suspensão do serviço
O assinante que está em dia com os pagamentos à prestadora de
serviço pode solicitar a suspensão, sem custo, da prestação do
serviço. As condições são: uma suspensão a cada 12 meses, pelo
prazo mínimo de 30 dias e máximo de 120 dias. A empresa deve
restabelecer, também sem custo, a prestação do serviço contratado
no mesmo endereço que já oferecia antes. O assinante tem o direito de
pedir o restabelecimento do serviço prestado mesmo antes do prazo
combinado em sua suspensão. Além de não poder cobrar por nenhum
dos serviços, a operadora tem o prazo de 24 horas para atender ambas
as solicitações, suspensão ou restabelecimento do serviço.
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Prestadoras de pequeno porte
O Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de
Telecomunicações da Anatel (Resolução 632/2014) estabelece uma
diferença entre prestadoras de pequeno e grande porte. As prestadoras
com mais de 50 mil clientes devem cumprir com todas as obrigações
presentes nesse guia. Já as prestadoras entre 5 mil e 50 mil clientes
são consideradas de pequeno porte e quando estiverem liberadas
de alguma obrigação, isso será indicado no texto da orientação.
Contudo, entre estas há uma categoria de prestadoras ainda menores
– com até 5 mil clientes. Nesse caso, elas estão obrigadas apenas
aos deveres gerais dessa Resolução, presentes nos artigos 3º e 5º
[acesse o regulamento aqui]. Além disso, devem observar as regras
do Código de Defesa do Consumidor e a regulamentação do Serviço
de Atendimento ao Consumidor feita pelo Decreto 6.523/2008.

Legislação
• Resolução Anatel n° 632/2014 (Regulamento Geral de Direitos
do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC) http://goo.gl/wHfzS2

• Regulamento de Proteção e Defesa dos Assinantes dos
Serviços de Televisão por Assinatura – Resolução Anatel nº
488/2007 (compilada com alterações) - http://goo.gl/qlHtyF
• Regulamento do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) –
Resolução Anatel nº 581/2012 - http://goo.gl/4LQpN1
• Súmula 9/2010 – Anatel - http://goo.gl/vsV3uI
• Plano Geral de Metas de Qualidade para TV por Assinatura –
Resolução Anatel nº 411/2005 (compilada com alterações) http://goo.gl/EoM4AR
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Endereços úteis
•

Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações:
www.anatel.gov.br

•

Mensagens para a ouvidoria podem ser enviadas para
ouvidoria@anatel.gov.br

•

Atendimento por telefone:

1331 (reclamações, denúncias, sugestões ou pedidos de informações).
Pessoas com deficiência auditiva: 1332, de qualquer telefone
adaptado

DPDC-MJ – Departamento de Proteção ao Consumidor – 		
Ministério da Justiça: http://portal.mj.gov.br

•

•

Procons – acesse o portal do DPDC para localizar o Procon

		

mais próximo de sua região:

http://portal.mj.gov.br/ControleProcon/frmLogon.aspx

•
Idec – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumiwww.idec.org.br
dor: 			

O Idec é uma associação de consumidores sem fins lucrativos
fundada em 1987. Sem vínculo com empresas, governos ou partidos
políticos, o Idec se mantém com recursos provenientes das
anuidades pagas por seus associados, da venda de assinaturas da
Revista do Idec e outras publicações, além da realização de cursos e
do apoio de agências de financiamento internacionais destinadas a
prestar ajuda a entidades da sociedade civil.

Endereço:
Rua Desembargador Guimarães, nº 21 – Água Branca;
CEP 05002-050 – São Paulo – SP; Tel: (11) 3874-2150.
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