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GRATUIDADE DE ACESSO OU SERVIÇO 

VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO DE SERVIÇOS E DE COBRANÇA 

 
Estamos vivendo um cenário sem precedentes, no qual temos que 

concentrar esforços na continuidade das atividades da sociedade, com 
estabilidade das redes e conexões, uso responsável de todos os recursos, 
preservação dos serviços, e, principalmente, na preservação da saúde de nossa 
população. Neste contexto, os serviços de telecomunicações tornaram-se 
fundamentais para viabilizar a comunicação e a assistência enquanto durarem as 
medidas de isolamento social. Além disso, a conectividade é instrumento 
informacional essencial no combate à pandemia e a manutenção das atividades 
de outros setores da economia. Somente a conectividade permitirá que as 
pessoas possam trabalhar ou estudar remotamente, se beneficiarem da 
telemedicina, conversarem entre si e trocarem informações, ou acessarem 
plataformas de entretenimento. 

Cientes da importância da conectividade no cenário estabelecido, as 
operadoras anunciaram no final de março novas medidas para auxiliar 
especialmente as pessoas que, em função do isolamento, terão maior dificuldade 
de manter seus negócios ou sua geração de renda durante este período.  

Entre as iniciativas, estão uma maior flexibilidade para adequação dos 
planos contratados e no processo de cobrança, para clientes que encontrem 
dificuldade para se manter adimplentes, seja pela restrição de mobilidade ou pela 
situação financeira mais desfavorecida pela crise.  

Assim, as operadoras estão implementando algumas revisões em suas 
políticas de negociação de dívidas por inadimplência, buscando criar 
melhores condições de prazo e/ou isenção de juros neste momento.  

As medidas anunciadas são válidas por tempo indeterminado e passaram a 
vigorar a partir do dia 27/03. Tais medidas estão em constante reavaliação, onde 
são monitorados os impactos da crise nas pessoas, nas redes e serviços e no 
negócio de cada empresa.  

Com essas medidas, o setor de telecomunicações espera que os clientes 
em situação mais crítica tenham, em última análise, alternativas para seguir 
usufruindo dos serviços ao longo do período da crise.  

As prestadoras também estão atendendo de forma prioritária os órgãos que 
prestam serviços de utilidade pública. Do mesmo modo, já colocaram à disposição 
do Ministério da Saúde o número telefônico 196, para ações de atendimento que 
envolvam a atual pandemia e possibilitaram o acesso com gratuidade ao aplicativo 
Coronavírus, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. 

O setor de telecomunicações já enviou cerca de 500 milhões de SMS 
gratuitamente para ações de saúde em combate à Covid-19. As mensagens 
seguem orientações do Ministério da Saúde, da Defesa Civil e da Anatel e 
abordam temas como a importância de as pessoas permanecerem em suas 
residências, só saírem de casa em caso de urgência ou emergência e outras 
medidas para o controle da Covid-19. 
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Em tempo, também chamamos atenção para a parceria do setor com o 
Governo Federal para viabilizar o pagamento do auxílio emergencial, aprovado 
pelo Congresso Nacional em 30/03. Por meio de parceria com a Caixa, as 
operadoras estão oferecendo o acesso gratuito ao aplicativo do Auxílio 
Emergencial. 

O cenário econômico negativo no qual o país vive com a crise da 
Covid-19 reflete negativamente em vários setores, entre eles o de 
telecomunicações. Em razão de suas atividades serem indispensáveis e 
estruturantes para a vida das pessoas e para a economia e estarem ligadas 
ao dinamismo da sociedade, o setor sente, quase instantaneamente, os 
impactos que crises ou calamidades públicas geram. 

Apesar de todo o esforço feito, indicadores internos mostram que o setor de 
telecomunicações não está imune à crise e já vem sendo impactado com a 
retração do consumo da população e com as medidas restritivas do comércio, 
que impede lojas físicas, além de outros pontos de venda, estejam abertas. 
Tais medidas atingem duramente também as recargas dos pré-pagos, o que 
reduz a entrada de capital nas empresas.  

 E somado a isso, o setor já está sendo exigido a trabalhar com capacidade 
máxima para atender às necessidades de conectividade da população colocada 
em isolamento social, gerando novos investimentos para a instalação e 
manutenção de equipamentos, além do reforço de equipes de manutenção 
enquanto outros empregos vêm sendo mantidos mesmo sem a possibilidade 
destes estarem trabalhando, como no setor de vendas. Esses investimentos estão 
sendo realizados porque desde o início da quarentena social, o tráfego de internet 
banda larga fixa já aumentou, em média, 30%.   

É sabido que a economia atual vive um cenário de paralisia que prejudica o 
fluxo de caixa de empresas de vários setores. No entanto, particularmente ao 
setor de telecomunicações, a importância dos serviços destinados à manutenção 
da conectividade da população está impondo às empresas a necessidade de 
operação em condições severas ao mesmo tempo em que as suas receitas 
seguem ameaçadas.  

Nesse sentido, o setor espera que as iniciativas legislativas em debate 
nesta Casa considerem o impacto nas telecomunicações para que, mesmo que 
com intenções meritórias, não acabem por resultar em risco ao funcionamento 
e à estabilidade das redes, que têm sido base para a economia e têm papel 
cada vez mais fundamental na sociedade digital. 

Tramitam na Casa inúmeros projetos de lei e emendas que buscam 
assegurar a manutenção do serviço para inadimplentes ou tratam sobre a 
gratuidade de acesso ou serviço. Esses projetos, representam outro risco para 
além do próprio impacto econômico. As referidas proposições revelam uma má 
compreensão do setor, que não tem tarifa definida ou pública e não tem 
amparo de regra de equilíbrio econômico e financeiro nas outorgas ou fundo 
garantidor.  

As proposições podem acabar incentivando a inadimplência daqueles 
que poderiam continuar pagando pelos seus serviços e ajudando no 
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equilíbrio das relações de consumo. Nesse ponto, vale explicar que medidas 
como essas atingirão em sua maioria usuários da banda larga fixa (classes 
sociais AD), uma vez que 43% da classe DE não acessa a internet. Ademais, 
diante da limitação de renda, a escolha tem sido pela banda larga móvel1. 

Ou seja, mais clientes ficarão inadimplentes, mesmo tendo disponibilidade 
de recursos para pagamento e o impacto em caso de falência das redes, pelo 
desequilíbrio de caixa, pode atingir a todos que hoje se utilizam das 
telecomunicações para trabalhar, estudar e se manter em contato com família e 
amigos mesmo em isolamento social. 

Ademais, manter a oferta dos serviços para clientes inadimplentes 
implica custos insustentáveis para o setor de telecomunicações que, sem 
contrapartida de receita, poderá encontrar dificuldades para manutenção 
dos níveis de serviço e manutenção de um quadro de cerca de 500 mil 
empregos diretos e 1,5 milhão de indiretos. Além da garantia da conectividade, 
um dos principais focos do setor está em preservar seus postos de trabalho – 
missão importante não só para nossas empresas, mas também para o país em 
tempos de aumento do desemprego. Medidas desequilibradas e que não 
considerem os impactos dentro do já pressionado setor podem gerar impactos 
negativos a toda a cadeia de empregos e pequenas empresas vinculadas às 
telecomunicações do país.    

Diante do exposto, chamamos atenção para 12 (doze) emendas (nºs 2, 4, 
12, 17, 40, 46, 47, 52, 56, 112, 146, 173) apresentadas à Medida Provisória (MPV) 
950/2020 (Setor Elétrico), que tratam sobre a interrupção de serviços de 
telecomunicações, e para uma emenda (nº 74) que determina que as operadoras 
de telecomunicações e empresas provedoras de serviço de banda larga deverão 
assegurar a conexão de todas as escolas públicas e privadas à rede de internet, 
de forma ininterrupta e gratuita.  

Em relação ao grupo de 12 emendas, que versam sobre a vedação da 
interrupção dos serviços, destacamos aos argumentos já mencionados sobre a 
interrupção de serviços. Em relação à emenda nº 74, apontamos que o setor já 
está acompanhando e atuando em projetos específicos que abordam a questão da 
conectividade para a educação, tanto no âmbito federal quanto no estadual, de 
modo a se construir uma política pública estruturada e equilibrada acerca do tema. 
O setor tem discutido com inúmeros atores - parlamentares e do Poder Executivo - 
a utilização do valor que é contribuído pelas empresas ao Estado por meio dos 
fundos setoriais, como o Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust) e o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações 
(Fistel), para o subsídio das políticas públicas voltadas para a garantia da 
continuidade do ensino dos estudantes da rede pública em tempo de pandemia. 
Ademais, ainda em relação às 13 emendas apresentadas que tratam o setor, insta 
destacar que são estranhas à matéria tratada na MPV, questão sobre a qual o 
Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou na ADI nº 5.127/DF, 
determinando que o Congresso Nacional não pode mais incluir em MPVs 

                                            
1 Fonte: CGI.br. TIC Domicílios 2019. Divulgado em 26/05/2020 
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emendas parlamentares que não tenham pertinência temática com a norma. 
Ademais, vale lembrar que os Regimentos Internos da Câmara e do Senado 
também tratam sobre a rejeição de emendas sem relação com a matéria da que 
se pretenda emendar. Por fim, chamamos atenção para a própria Lei 
Complementar (LC) nº 95, de 1998, que veda, na lei, a inserção de matéria 
estranha ao objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. 

Assim, acreditamos ser um risco o acatamento das emendas já 
mencionadas. Em paralelo, relembramos que o setor já está discutindo e 
acompanhando projetos no Congresso que buscam a manutenção da 
conectividade da população por meio de políticas públicas que consideram os 
fundos setoriais para os quais contribuímos com valores milionários e que não são 
historicamente utilizados, inclusive com foco na questão da educação à distância. 

Assim, esperamos contar com o apoio do Poder Legislativo no 
desenvolvimento de políticas públicas que visem contemplar a população mais 
vulnerável, e que precisa de subsídios para manter-se conectada. Esperamos 
ainda contar com o auxílio parlamentar para acelerar a tramitação de proposições 
que poderão contribuir para a estabilidade das redes e da conectividade, seja com 
infraestrutura - reduzindo a burocracia para a instalação de antenas e passagem 
de cabos - ou com políticas de financiamento e investimento adequadas ao 
momento. 

As operadoras têm plena ciência de que o país como um todo está sofrendo 
com a pandemia e está ciente do seu papel pós crise, onde a população afetada 
com o desemprego necessitará de conectividade ainda mais para buscar a 
reinserção no mercado de trabalho. Nesse sentido, o setor reforça seu 
compromisso de continuar conectando o Brasil e, principalmente, de viabilizar a 
continuidade dos serviços essenciais do país.  

 
  


