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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DE 

UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE ARAÇATUBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, representado pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, 

com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, e nas Leis ns. 

7.347/85, e 8.078/90, vem propor a presente AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA, com pedido de antecipação liminar da tutela, em relação à 

TELEFONICA BRASIL S/A, empresa prestadora de serviços de 

telefonia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.558.157/0001-62, com sede 

em São Paulo, na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, nº 1376, Bairro Cidade 

Monções, em razão dos fundamentos a seguir expostos: 

 

FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 Instaurou-se o Inquérito Civil nº 14.0194.0001621/2014-

1, pela Promotoria de Justiça do Consumidor de Araçatuba, com a 

finalidade de apurar reclamações feitas por consumidores do serviço de 

telefonia da zona rural do Município de Araçatuba, notadamente, dos 

bairros Água Limpa, Prata, Pratinha, Ferdinando Laboriaux, Jacutinga, 

Jangada, Engenheiro Taveira, Córrego da Divisa, dentre outros. 

 

 Em síntese, relatam que são assinantes dos serviços de 

telefonia prestados pela ré por meio da operadora VIVO, os quais 
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passaram a apresentar graves defeitos a partir do último trimestre de 

2012, consistentes em ruídos, falhas, frequentes interrupções do sinal, 

que costumam perdurar por dias e até semanas. 

 

 Em 2013, a Promotoria de Justiça havia instaurado outro 

inquérito civil com a finalidade de apurar a ocorrência dessas mesmas 

irregularidades na região, com base em reclamações feitas por 

consumidores insatisfeitos. A TELEFONICA BRASIL S/A prestou 

informações naqueles autos e admitiu que havia falhas e interrupções, 

mas alegou que os problemas constatados eram pontuais e decorrentes 

de acidentes, descargas elétricas, furtos, incêndios e saturamento de 

cabo. Alegou, também, que todos os problemas foram atendidos, e que, 

naquela ocasião, ou seja, setembro de 2013, os serviços de telefonia fixa 

estavam totalmente restabelecidos nos bairros rurais aqui mencionados. 

Apurou-se, no entanto, que esses defeitos não foram sanados. 

 

 De fato, há notícia que a TELEFONICA até determinou 

a substituição de alguns terminais que operavam pelo sistema WLL, por 

outros que usam a tecnologia FWT. Todavia, os vícios do serviço não 

foram corrigidos, e, na grande maioria dos casos, tanto os terminais 

WLL quanto os FWT continuam sem funcionar a contento, havendo 

muitos consumidores que estão com o sinal de suas linhas telefônicas 

completamente interrompido desde janeiro de 2014, e ainda assim 

continuam recebendo as faturas para pagamento das assinaturas. 

Também há casos de consumidores que tiveram suas assinaturas 

simplesmente canceladas pela concessionária, sem nenhuma satisfação, 

enquanto outros solicitaram o cancelamento porque desistiram de 

continuar reclamando inutilmente. 

 

 Portanto, a despeito das tímidas providências adotadas 

pela operadora VIVO, e de algumas substituições de tecnologia 

efetuadas pontualmente, a qualidade geral do serviço de telefonia 
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prestado pela ré naqueles bairros rurais continua precária, pois a 

instabilidade do sinal é constante, com a ocorrência de prolongadas 

interrupções. 

 

 É o que se depreende de declarações prestadas por 

consumidores nos autos do inquérito civil e de um abaixo assinado 

encaminhado à Promotoria de Justiça, demonstrando a absoluta 

insatisfação dos consumidores com a péssima qualidade do serviço de 

telefonia prestado pela ré naquela região. 

 

 Após a instauração deste inquérito civil a requerida foi 

regularmente notificada para se manifestar sobre os fatos, mas desta 

feita optou por não dar nenhuma resposta. 

 

  Como se vê, os elementos de convicção coligidos 

evidenciam que os consumidores da zona rural, mormente dos bairros 

acima mencionados, incluindo Engenheiro Taveira, onde há escolas, 

posto policial, UBS, estabelecimentos comerciais e residências, vêm 

sendo vítimas constantes da má prestação dos serviços de telefonia pela 

ré, o que lhes tem causado sérios prejuízos e transtornos, tanto no setor 

da economia local quanto no tocante à vida social de todos. 

 

 O serviço de telefonia, pela sua natureza, é essencial e de 

especial importância não só aos proprietários de linhas telefônicas, 

como também à própria coletividade e à Administração Pública, cujo 

fornecimento deve ser eficiente e contínuo, sem vício que o torne 

inadequado à sua finalidade. 

 

 É de conhecimento geral que as empresas de telefonia 

móvel vêm expandindo os seus serviços, pelos planos de expansão, e 

majorando sistematicamente as tarifas para o consumidor. Todavia, ao 

que tudo indica, a ré não tem investido na zona rural deste Município na 
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mesma proporção de seus lucros, deixando de aprimorar seus 

equipamentos a fim de dar respaldo ao desempenho de seus serviços, 

daí estar ele cada vez mais ineficiente nesta localidade, em detrimento 

do interesse social. 

 

 Assim, apesar dos vícios que vêm contaminando esse 

serviço essencial, as tarifas continuam a ser pagas pelos consumidores, 

cujas reclamações não são atendidas. Em síntese, é generalizado o 

descontentamento quanto aos serviços de telefonia prestados pela ré, 

que se mostram inadequados e ineficientes. 

 

 O art. 3º da Lei nº 8.078/90 (CDC) estabelece que 

fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvem 

atividades de prestação de serviços, dentre outras, entendido aquele 

como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração. 

 

 Em seu art. 6º, X, dispõe o CDC que são direitos básicos 

do consumidor, “a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos 

em geral”, e, no art. 22, ao tratar da responsabilidade por vício do 

produto ou do serviço, prescreve que: 

 

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, 

das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na 

forma prevista neste Código”. 
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 A Lei nº 8.987/95, que regulamentou o art. 175 da 

Constituição Federal, e que dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da permissão de prestação de serviços públicos, ao definir 

serviço adequado, preconiza: 

 

“Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de 

serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme 

estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo 

contrato. 

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 

tarifas.” 

 

 Além disso, estabelece o art. 7º, desta mesma Lei, que 

sem prejuízo do disposto no CDC, são direitos do consumidor, dentre 

outros, o de “receber serviço adequado”. 

 

 Por sua vez, a Lei nº 9.472/97, estabelece que “o usuário 

de serviços de telecomunicações tem direito de acesso aos serviços de 

telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade adequados 

à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional” (art. 3º, I). 

 

 Este ato normativo transferiu para a ANATEL – Agência 

Nacional de Telecomunicações, as atribuições para estabelecer normas 

de regulação dos padrões de qualidade dos serviços de telefonia, 

procedendo à fiscalização dos serviços prestados pelas concessionárias. 

 

 A Resolução nº 317, de 27 de setembro de 2002, desta 

agência, que aprovou o “Plano Geral de Metas de Qualidade para o 

Serviço Móvel Pessoal”, ao elencar as metas aplicáveis à qualidade do 

serviço, estabelece que: 
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“Art. 3º. O encaminhamento das chamadas deve ser feito de 

maneira que o Usuário receba sinais audíveis, facilmente 

identificáveis e com significados nacionalmente padronizados, 

nos termos da regulamentação, que lhe permita saber a situação 

da chamada”. 

(...)  

“Art. 16. As Falhas/Defeitos devem ser recuperados em até 24 

(vinte e quatro) horas em 95% (noventa e cinco por cento) dos 

casos. 

§ 1º Em nenhum caso a recuperação das Falhas/Defeitos deve 

ocorrer em mais de 48 (quarenta e oito) horas. 

§ 2º As Falhas/Defeitos tratadas neste artigo referem-se ao 

conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais 

meios necessários à realização de telecomunicações, seus 

acessórios e periféricos e quando for o caso, as instalações que 

os abrigam.” 

 

 Assim, denota-se que a ré está violando os direitos 

básicos do consumidor, na medida em que não cumpre o dever legal 

concernente à eficiência do serviço, o que dá ensejo ao pedido de 

prestação jurisdicional ora deduzido. 

 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

 

 Nesse contexto, verifica-se que estão presentes a 

plausibilidade e a relevância dos fundamentos jurídicos invocados, ante 

a prova inequívoca dos fatos alegados. 

 

 De igual forma, está caracterizado o periculum in 

mora a justificar a concessão da tutela de urgência, uma vez que, a 

despeito das inúmeras reclamações registradas, a ré continua se 
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omitindo no dever de sanar os vícios que comprometem a qualidade do 

serviço prestado, o que reclama pronta resposta do Poder Judiciário 

diante do fundado receio de danos irreparáveis ou de difícil reparação 

aos consumidores. 

 

 Preceitua o art. 84, do CDC: 

 

 “Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de 

fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da 

obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

(...) 

§ 3º - Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao 

juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 

citado o réu. 

§ 4º - O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor 

multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se 

for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo 

razoável para o cumprimento do preceito. 

 

 No caso, a relevância do fundamento da demanda se 

justifica pelas provas colhidas, que demonstram a omissão da ré em 

prestar um serviço eficiente de telefonia nos bairros rurais, em total 

desconformidade com os direitos básicos do consumidor. Por outro 

lado, é de se convir que a ausência do serviço de telefonia pode causar 

dano irreparável ou de difícil reparação aos consumidores da zona rural 

do Município, que passaram a sofrer prejuízos econômicos e sociais 

pela superveniente dificuldade de comunicação, isso porque o serviço 

contratado e que operava a contento tornou-se irregular e inoperante em 

decorrência de questões técnicas, que são de pleno conhecimento da ré. 
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 Assim, há prova inequívoca demonstrando a 

verossimilhança das alegações expendidas, na forma preconizada pelo 

art. 273, I, do CPC, assim como o fundado receio de dano. 

 

 A orientação da jurisprudência é no sentido de deferir a 

antecipação da tutela quando é notória a situação de violação ao direito 

dos consumidores pela má prestação de serviço, consoante se pode 

inferir de v. julgado do E. Tribunal de Justiça, assim ementado: 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TELEFONIA - Tutela antecipada que determinou regularização 

do sinal de internet e disponibilização da linha, conforme 

contratado. Alegação de impossibilidade que não convence, 

porquanto inverossímil diante do fato de a agravante cobrar 

pelos serviços, bem como porque fundada em razões genéricas. 

Verossimilhança e perigo de dano à agravante que restaram 

identificados. Multa diária bem aplicada. Negado provimento.” 

(Agravo de Instrumento nº 2071398-22.2013.8.26.0000, j. 

20.02.2014, rel. Des. HUGO CREPALDI) 

 

 Consta do v. julgado o seguinte excerto, que merece ser 

reproduzido ante a pertinência que guarda com o caso dos autos no 

tocante à plausibilidade do direito invocado e ao perigo de demora da 

entrega da prestação jurisdicional: 

 

“A verossimilhança, no caso concreto, advém da indicação dos 

inúmeros protocolos de atendimento apresentados pela autora 

(fls. 64/65), os quais torna crível a versão de que houve diversas 

tentativas de regularização dos serviços. Além disso, verossímil a 

possibilidade do pedido formulado diante do fato de que a ré 

aceitou disponibilizar os serviços à autora, o que se revela pelas 

cobranças realizadas. 
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(...) 

E o perigo de dano de difícil reparação é inerente a esse tipo de 

situação, pois evidente o prejuízo decorrente da má qualidade 

dos serviços contratados, sendo presumíveis os infortúnios 

ocasionados pela impossibilidade de utilização dos serviços 

contratados, além do fato de que a autora está sendo cobrada 

por serviços de que não usufrui (fls. 93 e seguintes)”. 

 

 Assim, justifica-se a concessão da medida liminar de 

antecipação dos efeitos da tutela, a fim de evitar a ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação aos consumidores. 

 

 A cada queda de sinal e mau funcionamento do sistema, 

crescem as reclamações dos cidadãos quanto aos prejuízos daí 

advindos, a despeito das faturas estarem sendo pagas em dia. Isto sem 

falar na real possibilidade de danos à saúde e a integridade física, pela 

falta de comunicação. 

 

 Assim, estando presentes os requisitos previstos nos arts. 

273 e 461, §§ 3º e 4º, do CPC, e no art. 84, § 3º, da Lei n. 8.078/90, 

urge que seja concedida antecipação parcial dos efeitos da tutela, para 

determinar à ré que implemente as medidas técnicas pertinentes e 

necessárias para resolver os problemas acima apontados, restabelecendo 

efetivamente a qualidade do serviço público de telecomunicações nos 

bairros rurais deste Município, no prazo improrrogável de 30 (trinta) 

dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 50.000,00 (dez mil 

reais) por dia de atraso no cumprimento. 

 

PEDIDOS 

 

 Diante do posto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a 

entrega da prestação jurisdicional, nestes termos: 
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1. A concessão, inaudita altera parte, da antecipação dos efeitos da 

tutela para determinar à ré tome as providências técnicas necessárias 

para sanar os vícios apontados na prestação do serviço público de 

telefonia nos bairros rurais deste Município, notadamente naqueles 

acima citados, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia 

de descumprimento, reajustável por ocasião da execução pela Tabela do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a ser recolhida em 

favor do Fundo Especial de Despesa e Reparação de Interesses Difusos 

Lesados de que tratam a Lei Federal n° 7.347/85 (LACP); 

 

2. A citação da requerida para, querendo, apresentar resposta ao pedido, 

sob pena de revelia; 

 

3. A expedição de ofício à Agência Nacional de Telecomunicações – 

ANATEL, com sede em Brasília – DF, para que proceda ao 

detalhamento dos indicadores de qualidade dos serviços de telefonia 

prestados na zona rural do Município de Araçatuba (art. 5º do 

Regulamento de Indicadores de Qualidade do Serviço Móvel Pessoal), 

bem como para que envie um técnico a fim de avaliar a qualidade da 

audição dos sinais obtidos, o nível de ruídos e interferências nas 

chamadas (arts. 3º, da Resolução nº 317/02), acompanhando 

mensalmente as providências tomadas pela ré, informando mediante 

ofício a esse R. Juízo; 

 

4. A publicação do edital a que alude o art. 94 do CDC, na imprensa 

oficial e nos jornais de maior circulação nesta Comarca; 

 

5. A procedência da presente ação para condenar a ré em obrigação de 

fazer, consistente em executar as providências técnicas necessárias a 

fim de sanar em definitivo os vícios ora apontados e restabelecer, com 



PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR DE ARAÇATUBA 
Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, n. 1261, Bairro Saudade - CEP 16020-277  

Araçatuba/SP -  18-3303-7400 

 

11 

 

regularidade, o serviço público de telefonia na zona rural do Município 

de Araçatuba, notadamente nos bairros Água Limpa, Prata, Pratinha, 

Ferdinando Laboriaux, Jacutinga, Jangada, Engenheiro Taveira, 

Córrego da Divisa, dentre outros, sob pena de aplicação de multa diária 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento, 

reajustável por ocasião da execução pela Tabela do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, a ser recolhida em favor do Fundo 

Especial de Despesa e Reparação de Interesses Difusos Lesados de que 

tratam a Lei Federal n° 7.347/85 (LACP). 

 

  Protesta-se pela produção de todas as provas 

admitidas em Direito, notadamente a apresentação de documentos, 

depoimentos pessoais, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas e 

realização de perícias. 

 

  Atribui-se à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), para fins de alçada. 

 Araçatuba, 25 de julho de 2014. 

 

        LUIZ ANTONIO DE ANDRADE 

             PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 


