TELECOM

.com

Boletim da Área de Telecomunicações

Os 11 maiores
CIBERATAQUES DE JUNHO

+

Notícias
Jurisprudência

JURISPRUDÊNCIA

TELECOM

.com
Publicação do Escritório
Pellon & Associados Advocacia

Luís Felipe Pellon
Fundador e Membro do Conselho
lfpellon@pellon-associados.com.br

Darcio Mota
Membro do Conselho,
Responsável pela filial SP
darcio.mota@pellon-associados.com.br

"Não existe
anonimato absoluto.
As máquinas fazem
os registros.”
Marcelo Lau,especialista em
crimes eletrônicos e segurança na internet.

Leonardo Cuervo
Membro do Conselho
Superintendente da Área Telecom
leonardo.cuervo@pellon-associados.com.br

Produção gráfica
Assessoria de Comunicação:
Mônica Grynberg Cerginer

As opiniões expressas nos artigos assinados,
bem como o serviço de Clipping (elaborado
originalmente por outros veículos) são de
responsabilidade de seus autores e não refletem
necessariamente a opinião do Escritório
Pellon & Associados.

Imagens retiradas da internet, de
domínio público.
A reprodução de qualquer matéria
depende de prévia autorização.

© 2011 Pellon & Associados Advocacia
Todos os direitos reservados

Br.images.search.yahoo.com

Veja como
turbinar o
Twitter de sua
empresa

Seu negócio está no Twitter?
Pois deveria estar. São mais

Aqui estão oito dicas para começar na
direção certa:

de 200 milhões de usuários
1 - Construindo uma lista de seguidores

que enviam cerca de

Não importa o valor da comunicação via Twitter

65 milhões de mensagens

se não há leitores. Seus tweets são públicos e

por dia.

pesquisáveis

de

acordo

com

os

tópicos

específicos contidos em sua mensagem, mas
você precisa construir uma lista de seguidores
ativos que leiam seu conteúdo. Os seguidores
A sua empresa já tem um perfil no Twitter?

no Twitter representam sua comunidade, são a

Então crie já. O microblog tweetou seu caminho

audiência e com quem você se relaciona.

até o topo das redes sociais. São mais de 200

Se você é Ashton Kutcher, Charlie Sheen ou

milhões de usuários que enviam 65 milhões de

Lady Gaga, tudo que precisa fazer é criar uma

tweets por dia.

conta no microblog e milhões de pessoas irão
seguir seu perfil instantaneamente. Caso você

Mas alto lá. Se você ainda não aprendeu em

não seja um megastar, e a maioria não é, você

outras redes sociais, o relacionamento com

vai ter que se esforçar para conseguir isso.

clientes nessas plataformas não é o mesmo que

Comece convidando comunidades de clientes

pessoalmente. Você precisa aprender tanto o

que você tenha. Sua companhia tem site, blog,

uso do Twitter quanto como usá-lo para se

lista de contatos ou newsletter? Use todos os

comunicar

meios que você possui. Se seus clientes já têm

de

maneira

efetiva

consumidores para obter sucesso.

com

conta no serviço, convide-os a seguir seu perfil.
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Você deve também incluir o endereço do Twitter

aprender o básico, ferramentas com o Group

da sua empresa na assinatura de seus e-mails,

Tweet permitem que você se comunique com

marketing

grupos

de

apoio

ou

qualquer

tipo

de

exposição. Você pode até mesmo estimular os

de

usuários,

mesmo

via

direct

messages.

usuários com sorteio de prêmios ou desconto
em serviços.

3 - Valorize a conversa
Um

dos

maiores

erros

que

companhias

Parte da cultura do Twitter é que os usuários

cometem no Twitter - e nas redes sociais em

seguem de volta quem os segue. Clique no link

geral - é tentar usá-lo para um marketing

de sugestões no Twitter “Who to Follow”.

antiquado. O slogan que sua empresa usa em

Ferramentas como o software Tweet Adder

campanhas

pode dar mais detalhamento de contas a serem

revelar falso no microblog. O Twitter pode ser

seguidas. Use-a para selecionar usuários de

uma ferramenta importante de marketing, mas

companhias similares ou que compartilham

a rede social deve gerar conversação e agregar

interesses com seus serviços e então siga

valor à marca. Você se promove por quem é,

automaticamente

não pelo que diz ser.

esses

internautas.

Certo

publicitárias

na

mídia

pode

se

número de perfis devem segui-lo de volta. Mas
antes disso, é claro, deixa a sua página no

Você pode certamente usar o microblog como

Twitter atraente com uma boa imagem de perfil

um meio para anunciar produtos ou serviços

e bio.

novos, mas seus tweets precisam valorizar o
público para manter sua audiência interessada.

2 - Conheça as regras do relacionamento

Compartilhe informações relevantes sobre o

Se você é novo, aprenda o básico. As melhores

seu setor, assim como dicas e conselhos e

práticas do Twitter como direct messages, o uso

conversas em geral para motivar seus contatos

do

a participar das discussões.

”@”

para

responder

a

usuários

e

os

retweets. As direct messages são particulares.
Faça tweets divertidos e espirituosos, diga algo
Para enviá-las, basta colocar a letra “d” antes

único. Se posicione como especialista em sua

do

Para

área e ofereça conselhos gratuitamente. É

conversar em tweets público é feito o mesmo

melhor divulgar opiniões próprias e pessoais do

procedimento, mas substituindo a letra “d” pelo

que apenas repetir o que os outros dizem.

nome

de

perfil

do

destinatário.

“@”. Caso você queira reenviar uma mensagem
de outro internauta, basta colocar o mesmo

4 - Encurte os links

símbolo antes do nome do usuário e escrever

Utilize ferramentas de encurtamento de link,

as letras “RT” no começo do tweet. Você pode

como bit.ly e TinyURL para que seus links não

também pedir educadamente que seu público

utilizem todos os 140 caracteres do seu tweet.

retweet suas publicações.

O

bit.ly

oferece

também

mensuração

de

acessos para monitorar o sucesso da sua
Essas

práticas

atraem

a

atenção

dos

publicação. Você pode analisar quantos cliques

seguidores, que podem ver que você está

foram dados em cada link e qual foi mais

interagindo com eles. Para ter ter sucesso

popular, informação que você pode usar para

nessa ação, escreva uma mensagem curta

descobrir o que funciona melhor.

antes de replicar a publicação de outro usuário.
E fique atento a tweets sobre suas mensagens
para

4

manter

uma
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conversa.

Assim

que

5 - Enriqueça seus tweets com ferramentas

estima

qual

hora

do

dia

eles

são

mais

de terceiros

favoráveis e então programa seus próximos

Uma quantidade incrível de ferramentas e plug-

tweets de acordo com o resultado.

ins para Twitter pode aumentar o valor do seu
perfil. Apesar de a rede social ter sido criada

6 - Evite armadilhas

como forma de serviço de SMS via internet,

Já falamos sobre não usar o Twitter como

você

suas

ferramenta de spam. Mas cuidado com outras

mensagens e enviar outros tipos de arquivo.

armadilhas. Lembre que muitos “seguidores”

Comece usando o TwitPic ou o Yfrog para

não estão realmente prestando atenção. Mesmo

compartilhar fotos ou vídeos. Habilite estes

que a tática de conseguir seguidores seja seguir

serviços no seu smartphone para que você

usuários com interesses em comum e esperar

possa mostrar - e não apenas contar - a coisa

que haja reciprocidade, isso só vai até aí.

engraçada que você viu na rua.

Muitos internautas que seguirem seu perfil

pode

ampliar

o

tamanho

de

podem estar usando a mesma tática para
Você pode tornar os tweets mais interativos

aumentar a força de suas contas no microblog,

conectando-os

o

e eles não estão realmente interessados nas

Twtpoll, ou a salas de bate-papo, com o Nurph.

suas publicações ou área de negócios. Utilize o

Seus seguidores vão prestar mais atenção em

Klout ou o Peerindex para ter ideia de quantos

seus

conversas

seguidores são realmente ativos. Esses serviços

interessantes para participar. E integrando o

dão notas de 1 a 100 para medir sua influencia

Twitter com serviços de localização, como o

online. Em algum ponto, você terá que parar

FourSquare,

com

tweets

se

pesquisas,

acharem

usando

pode

chamar

a

atenção.

Por

de usar a estratégia de seguir usuários para

durante

aquela

conferência

em

conseguir mais seguidores.Deixa a sua conta

Atlanta, alguém da sua área pode ver que você

no Twitter falar por si própria e espere a

está realmente lá.

divulgação boca-a-boca da qualidade do seu

exemplo,

perfil.
O TweetDeck, recentemente comprado pelo
Twitter, permite que você gerencie multiplas

7- Não espere milagres

contas tanto no microblog, como no Facebook,

Preciso lembrar que você não é a Lady Gaga?

LinkedIn, MySpace, Google (GOOG) Buzz, and

Você

Foursquare. Você pode criar listas e filtrar o

instantaneamente. Não haverá um aumento

conteúdo dos updates que quer receber. O

milagroso nas vendas ou no lucro da sua

aplicativo possui colunas que permitem que o

companhia só porque você criou uma conta no

usuário monitore palavras-chave específicas ou

Twitter. Como para tudo que vale a pena ser

hashtags.

feito, não há atalhos mágicos.

Você também pode habilitar o TweetDeck a

Se você usar corretamente, o Twitter pode ser

enviar alertas quando outras contas no Twitter

uma poderosa ferramenta de marketing, um

mencionem

sua

dá

instrumento para conseguir o reconhecimento

oportunidade

para

fiéis,

da marca e a fidelidade de clientes. Seja

companhia,
identificar

possíveis

questões

gerenciar

crises

também

permite

de

o

clientes

relações

públicas

rapidamente.O
programar

que

o

e

programa

horário

não

paciente.

vai

ter

Agregue

comunidade

e

milhões

valor.

d e i xe

o

de

seguidores

Construa
conteúdo

uma
e

o

das

reconhecimento dos seus seguidores ser a força

publicações, mas o Timely, da Flowtown, vai

que o leva ao sucesso, tanto a sua conta no

além. Ele analise seus tweets anteriores e

Tw i t t e r,

quanto

nos

seus

negócios.

TELECOM.COM
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ataque, as vítimas eram levadas a abrir um email

Os 11 maiores

que

parecia

vir

de

conhecidos.

A

mensagem usava técnicas de engenharia social
com conteúdo altamente personalizado para
seduzir os usuários a clicar em links que os

ciberataques

levavam a sites maliciosos personificados com a
tela de login do Gmail.
2. Sony

de junho

A Sony conseguiu ser mais uma vez vítima de
ataques,

quando

segurança

da

hackers

rede

de

quebraram

computadores

a
da

companhia e expuseram informações pessoais
Mundo virtual sob ataque! Grupo de hackers

de mais de um milhão de clientes.

lança onda de ações levando terror a empresas
e governos. Brasil não escapou

O

grupo

hacker

Lulzsec,

que

assumiu

a

responsabilidade pelo fato, disse que explorou
Aqui estão os 11 mais notáveis ataques de

as vunerabilidades da segurança da Sony com

hackers em junho:

uma simples execução de Structured Query
Language (SQL).Para completar, os hackers

1. Gmail

disseram

O Google colocou a China contra a parede

identificação dos usuários, incluindo senhas,

depois de apontar a nação mais populosa do

endereços de e-mail e das residências, datas de

mundo como a fonte de um sofisticado ataque

aniversários

de phishing contra um alto escalão de usuários

usuários associados ao Sony opt-in, que somam

do Gmail, incluindo oficiais do governo dos EUA,

mais de um milhão de pessoas.

que

e

acessaram

todas

as

informações

informações

de

dos

ativistas políticos chineses, funcionários dos
governos

sul-coreano

e

de

outros

países

asiáticos, além de militares e jornalistas.

3. CitiGroup
Era só questão de tempo até que instituições
financeiras sentissem o drama das invasões. O

Segundo o Google, a invasão executada através

CitiGroup se tornou vítima, quando seu sistema

do roubo de senhas de usuários foi lançada em

de cartões de crédito foi invadido e cerca de

um esforço para infiltrar pessoas nas contas de

200 mil usuários do serviço tiveram seus dados

e-mail e monitorar suas atividades.Durante o

comprometidos. O início dos ataques aconteceu

6
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em maio, mas apenas em junho foi revelado,
afetando cerca de 1% dos 21 milhões de
clientes.O CitiGroup disse que está trabalhando
com a oficiais da lei para determinar detalhes
do incidente e planejam enviar novos cartões
para os usuários que sofreram a violação.Aliás,
os hackers conseguiram os nomes dos clientes,
número de contas e informações de contato,
como endereços de email. Segundo o Citigroup,
dados como o dia do aniversário, número do

telefones e endereços físicos de uma série de

cartão social, datas de expiração do cartão e o

clientes com registro no site Acer-euro.com.

código de segurança não foram comprometidos.

Embora

sem

motivos

claros

o

“Exército

Cibernético Paquistanês” (em tradução livre)
4. Fundo Monetário Internacional

disse que planejava divulgar publicamente o

Hackers anunciaram a invasão ao portal do

conteúdo roubado.Alguns ataques ocorreram

Fundo

da

como resultado de táticas segmentadas de

utilização de phishing. O ataque resultou no

phishing, enquanto, em outros casos, hackers

roubo do que o FMI chamou de “uma grande

entraram

quantidade”

vulnerabilidades

Monetário

Internacional,

de

dados,

através

que

incluíam

documentos e emails. A invasão inicialmente

através

da

em

exploração

aplicações

do

fácil

de

site

da

fabricante de computadores.

comprometeu temporariamente a conexão da
Mundial.

6. Sega

em

uma

A companhia de videogames Sega também

responsáveis

pelo

sofreu este mês. A ação expôs nomes, datas de

ataque. Enquanto isso, a BBC informou que o

nascimento, endereços de e-mail e senhas de

ataque

de

1,3 milhão de membros de sua rede online. No

phishing, indicando a transferência de “arquivos

entanto, a produtora de jogos acrescentou que

suspeitos”. A BBC reportou, também, que o

nenhuma das senhas roubadas foi armazenadas

ataque ao Fundo foi originado de uma única

em “texto simples” e que os números de cartão

máquina

que

de crédito e outros dados financeiros pessoais

roubava os dados.A Bloomberg disse que fontes

não foram afetados pela violação. A Sega

anônimas confirmaram o ataque, mas não

lançou

especificaram a dimensão dos danos.

segurança e sugeriu que os usuários do Sega

rede

do

FMI

Rapidamente
investigação

com

o

FMI

atrás

poderia

Banco

embarcou

dos

ter

infectada

o

ocorrido

com

um

através

malware

Pass

uma

redefinição

redefinissem suas

de

políticas

senhas de

de

acesso.

5. Acer

Detalhes da violação permanecem obscuros. No

No mês em que um tal de LulzSec ficou famoso,

e n t a n t o,

o

supostamente

número

cinco

surpreender.
Army”,

o

de

Batizado

grupo

nossa
de

hacker

lista

pode

“Pakistan
lançou

lhe

Cyber

o

grupo
estaria

hacer
por

LulzSec,
trás

do

que

ataque,

negou envolvimento.

ataques

cibernéticos contra o braço europeu da Acer. A

7. Groupon Índia

ação comprometeu dados de 40 mil usuários

Em um mês intenso no que diz respeito a

por meio de um código fonte armazenado em

atividades

um

surrupiadas

coletivas não ficaram de fora. O SoSasta.com,

incluem históricos de vendas, nomes, e-mails,

como é chamado o braço indiano do Groupon,

servidor.

As

informações

hackers,

os

sites

de

TELECOM.COM
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sofreu uma ameaça que expôs endereços de e-

sobre

mails e senhas de 300 mil usuários, bem como

nomes de usuários e de configuração Web do

indexou arquivos SQL no Google. Atuando nas

servidor. Além disso, publicou uma lista de

onze maiores cidades da Índia (entre elas

nomes de diretórios do servidor, mas não

Mumbai e Bangalore), o SoSasta avisou, por e-

apareceu

mail, aos clientes de que seus dados haviam

confidenciais

sido violados. Na mensagem, a empresa disse

disseram

que

chegou a desafiar o governo com mensagens

tinha

segurança

identificado
e

um

recomendou

problema
aos

de

usuários

os

sistemas

p a ra
ou

de

arquivos”,

postar
de

funcionários

as

incluindo

informações

identificação
do

pessoal,

governo.

LulzSec

na web.

alterarem suas senhas, especialmente aqueles
que usavam no site de compras coletivas os

10. FBI Affiliate InfraGard/CIA

mesmo códigos que mantinham para outras

Ataques

páginas na internet. A companhia afirmou, no

mostraram-se bem ativos quando o mesmo

entanto, que a violação não comprometerá

LulzSec lançou uma ação contra a InfraGard,

qualquer crédito do cliente ou dados de cartão

pequena afiliada do FBI, em resposta a recente

de débito.

declaração do governo norte-americano que

cibernéticos

de

cunho

político

disse que os Estados Unidos podem responder
8. Departamento de Segurança Pública do

com

Arizona

incursão,

O hacker LulzSec mirou a jugular quando

informações de identificação pessoal de mais de

liberou mais de 700 documentos furtados do

180 funcionários do afiliado do governo. Não

Departamento

do

bastasse, no final de junho, ele mirou o site da

Arizona. Os documentos publicados incluem

CIA, forçando-o a ficar offline por várias horas,

centenas

do

embora ao que parece não hajam dados que

e-mails

tenham sidos roubados. Os motivos exatos para

governo,

de

de

Segurança

boletins

manuais

de

de

Pública

inteligência

treinamento,

pessoais, documentos classificados, registros

violência

as

expôs

atividades
emails,

hackers.

logins

e

Na

outras

a ação não estão claros.

pessoais e vídeos que continham informações
sigilosas sobre os cartéis de drogas, gangues,

11. Brasil sob ataque!

informantes,

de

Aqui no Brasil a coisa não foi muito diferente.

fronteiras, além de nomes e endereços e outras

Receita Federal, Portal Brasil e Presidência da

informações pessoais sobre membros da Polícia

República que o digam. Durante o feriado de

Rodoviária Arizona. O hacker responsável pelos

Corpus Christi, a unidade brasileira do grupo de

ataques

foram

hackers LulzSec afirmou ter atacado os sites

liberados para protestar contra a lei 1070, que

oficiais como parte da ação AntiSec. Porém, o

enrijece as políticas relativas a apreensão e

Serviço de Processamento de Dados (Serpro)

punição de imigração ilegal.“Toda semana nós

afirmou “que bloqueou todas as ações dos

planejamos

hackers, o que levou ao congestionamento

disse

operações

que

os

liberar

de

patrulha

documentos

mais

documentos

embaraçoso com dados militares e policiais”,

das

redes,

deixando

os

sites

indisponíveis

prometeu LulzSec.

durante cerca de uma hora”. Segundo o órgão,
os dados e informações destes sites estão

9. Senado norte-americano

absolutamente preservados. Leia a reportagem

O mesmo LulzSec continuou sua maratona

original,

hackeando sites de governo com um ataque

Computerworld

contra o site do Senado dos EUA. Ele disse que

June

invadiu a página e postou “informações básicas

8
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em

inglês,

na

CRN

EUA:

“

10 Biggeste Cyber Attacks in

NOTÍCIAS

Bernardo também explicou que as sanções a

Julho 2011

serem

aplicadas

às

empresas,

por

descumprimento do acordo com o governo,
Banda larga a R$ 35 estará disponível em

podem ser convertidas em obrigações de novos

três meses, diz ministro

investimentos e, em último caso, em multas
pecuniárias. Nos locais onde as empresas não

Em até 90 dias, as concessionárias de telefonia

conseguirem oferecer o serviço banda larga

fixa deverão começar a disponibilizar para os

fixa,

clientes a internet com velocidade de 1 Megabit

internet móvel. O presidente da Telefônica,

por segundo (Mbps) a R$ 35 por mês. O acordo

Antonio Carlos Valente, disse que, por não ter

foi

subsídios do governo, as empresas terão que

fechado

nesta

quinta-feira

entre

as

haverá

a

termos do acordo. "Esses novos valores vão

devem

possibilitar

um

termo

de

que

novas

atender

de

o Ministério das Comunicações. As empresas
hoje

para

oferta

"usar

ainda

criativas"

de

operadoras Telefônica, Oi, Sercomtel e CTBC e
assinar

técnicas

possibilidade

famílias

aos

possam

ter

compromisso com o governo para oferecer a

acesso a esse serviço, e esse é o principal

banda larga nos moldes combinados. Também

objetivo", disse. 30/06/2011 - Agência Br

deve ser assinado um decreto presidencial que
institui

o

novo

Plano

Geral

de

Metas

de

Universalização da Telefonia Fixa (PGMU 3), que
faz

parte

da

renovação

dos

contratos

Telefónica confirma metas após reduzir
custos com pessoal

de
Apesar dos custos com demissões, empresa

concessão.

mantém pagamento dos dividendos para 2012.
Segundo o ministro das Comunicações, Paulo

A

decisão

da

Bernardo, o cronograma de oferta do serviço

funcionários nos próximos três anos não vai

ainda não foi fechado, mas o serviço deve estar

influenciar

disponível em todo o país e em cerca de 70%

companhia. A operadora informou hoje (15)

dos domicílios até 2014. A velocidade também

que o corte de 20% em seu quadro de

deve aumentar para até 5 Mbps. Na avaliação

funcionários na Espanha custará 2,7 bilhões de

do ministro, o acordo com as empresas é um

euros

"grande negócio", pois o preço é a metade da

enfatizou que o impacto no caixa não está

média adotada no país. "Achamos que isso vai

incluído nas metas de pagamento de dividendos

ser muito atraente, claro que se fosse mais

e receita apresentadas no início deste ano.

(cerca

Telefónica

de

n e g a t i va m e n t e

de

R$

6,021

demitir
o

6.500

caixa

bilhões),

da

mas

barato seria melhor, mas não conseguiríamos
fazer isso sem subsídio e não optamos por isso

Estas medidas de redução dos custos têm por

neste momento. Este plano não terá recursos

objetivo permitir à Telefónica superar a forte

públicos", disse Bernardo. O acordo com as

concorrência em seu mercado doméstico, onde

empresas não estabelece metas de qualidade

operadoras de baixo custo têm conquistado

da internet a ser ofertada, mas Paulo Bernardo

seus

garantiu

de

desemprego de mais de 20% na Espanha. "Os

até

resultados nos próximos anos serão apoiados

estabelecer

na grande eficiência em custos com pessoal",

que

a

Telecomunicações
outubro

um

Agência
(Anatel)

regulamento

Nacional
vai

para

votar

regras que devem ser seguidas por todas as

clientes

devido

ao

atual

cenário

de

declarou a empresa. www.telesintese.com.br

empresas que oferecem a internet fixa e móvel.
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Espanha

quer

aumentar

investimentos

em telecom no Brasil

porque o governo está trabalhando no reforço da
capacidade e da infraestrutura de comunicações”,
ressaltou. Computerworld

Uma comitiva de empresários espanhóis esteve
nesta semana em Brasília avaliando o setor para

Anatel terá plano de metas para aumentar

possíveis negócios.Empresas multinacionais de

competição

origem

espanhola

querem

investir

em

telecomunicações do Brasil. Foi o que afirmou

A

um grupo de 11 diretores de empresas do setor,

(Anatel)

recebido ontem (5/7), pelo secretário-executivo

aumentar o nível de competição entre as

do

(MiniCom),

operadoras de telefonia, internet e TV por

Cezar Alvarez. A comitiva espanhola também

assinatura. A proposta inicial do Plano Geral de

contou com o secretário de Telecomunicações e

Metas

Sociedade da Informação da Espanha, Juan

analisada pelo conselho diretor do órgão nesta

Junquera Temprano, e o embaixador da Espanha

quinta-feira (21) e entrar em vigor até o final

no Brasil, Carlos Alonso Zaldivar, além de outras

deste ano. A previsão é do presidente da

autoridades daquele país.

Anatel, Ronaldo Sardenberg. Segundo ele, o

Ministério

das

Comunicações

Agência

Nacional

está

de

de

Telecomunicações

elaborando

Competição

um

plano

(PGMC)

para

deve

ser

PGMC será um plano de metas de qualidade, só
O secretário de Telecomunicações da Espanha

que que buscará aumentar a concorrência entre

falou sobre a atuação das empresas em seu

as empresas do setor de telecomunicação.

país e afirmou que o Brasil é uma ótima opção
de investimentos, tanto pela solidez econômica

Ele afirmou que a intenção é favorecer o

conquistada nos últimos anos quanto pelo

consumidor. “O [PGMC] terá uma série de

avanço tecnológico pelo qual o país atravessa.

requisitos

“A Espanha sente muito mais proximidade com

competição entre empresas”, disse Sardenberg.

a América Latina, pelos laços culturais, que

“Já existem metas de qualidade, por exemplo.

pelos países vizinhos, como a França. Nós

Agora, além dessas metas, passaremos a ter

temos

metas de competição entre as operadoras.”

interesse

em

nos

associarmos

a

para

que

seja

aumentada

a

empresas americanas e expandirmos nossos
negócios no continente”, disse Temprano.

Sardenberg participou da quarta sessão do
Fórum Alô, Brasil!, promovido pela Anatel. No

O

secretário-executivo

do

MiniCom,

Cezar

evento, em São Paulo, a agência busca ouvir

Alvarez, apresentou o Programa Nacional de

sugestões

de

Banda Larga (PNBL) e esclareceu que o projeto

especialistas

em

não inclui apenas a expansão das conexões à

melhorar

serviços

internet, mas também uma política de governo

Durante a sessão, a qualidade desses serviços

que agrega inclusão digital e social, políticas de

foi criticada por representantes de órgãos de

incentivo à indústria e à tecnologia além do

defesa do consumidor.

os

consumidores,

empresas

telecomunicações
prestados

no

e

para
país.

desenvolvimento de conteúdos e aplicativos.
Alvarez afirmou à comitiva espanhola que o setor

O presidente da Anatel disse que a concorrência

de

entre

telecomunicações

representa

6,5%

do

operadoras

é

uma

das

formas

de

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, um valor

estimular melhorias. Por isso, a Anatel vai

considerável, na avaliação do secretário. “Este é

elaborar o PGMC e colocá-lo em vigor ainda

um bom momento para investirem no Brasil

neste ano. “Vamos ter uma consulta pública,
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que deve tomar uns 45 dias. Depois, técnicos
da Anatel analisam as sugestões, reformam a
proposta inicial e a levam para o conselho”,
complementou Sardenberg, ressaltando que a
sociedade

poderá

opinar

também

sobre

o

PGMC.
Sardenberg falou ainda sobre a dificuldade da
dos

Edital da licitação de posições orbitais já

serviços de telecomunicações. Ele afirmou que

está disponível.Pelo texto, cada empresa

o

poderá adquirir até duas posições.

Anatel

tem para garantir

setor

cresceu

de

a qualidade

forma

“explosiva”

nos

últimos anos, mas a estrutura da agência
Já está no site da Anatel o edital da licitação de

reguladora não acompanhou esta expansão.

quatro posições orbitais, marcada para o dia 23
Dados apresentados no fórum apontam um

de agosto. O preço mínimo de casa posição é de

déficit de mais de 300 funcionários no quadro

R$

da

proponente poderá adquirir até duas posições

Anatel.

servidores.

Hoje,

a

agência

Entretanto,

têm

segundo

o

1.577
próprio

3,945

orbitais.

milhões.
E

a

Pelo

empresa

documento,
vencedora

cada

poderá

1.900

escolher a posição orbital entre as 15 ocupando

funcionários para cumprir plenamente as suas

posições orbitais em coordenação ou notificação

atribuições.

em nome do Brasil ante a União Internacional

órgão,

precisaria

de

pelo

menos

de Telecomunicações (UIT), bem como as faixas
Para

Sardenberg,

o

corte

no

Orçamento

anunciado pelo governo federal no início do ano

de frequências associadas para implantação de
seu projeto.

agravou ainda mais esta situação. Ele disse que
vem negociando com ministros fontes extras de

Poderão

recursos para que a Anatel possa ampliar seu

constituídas segundo as leis brasileiras e com

quadro e melhorar sua atuação. “O setor [de

sede e administração no país e consórcio de

telecomunicações]

empresas.

cresce

de

uma

maneira

participar

Tanto

da

as

licitação

empresas

empresas

terão

que

o

apresentar certidões de regularidade fiscal. No

aparato que nós temos de forma reforçada”,

caso de consórcio, será inabilitado aquele no

disse.

explosiva.

Precisaríamos,

“Estamos

tamanho

do

portanto,

procurando

orçamento

para

ter

aumentar

o

qual, pelo menos um dos integrantes não

atender

à

atenda às exigências de habilitação solicitadas.

demanda.”

As empresas e consórcios terão também que
apresentar prova de regularidade perante a

Em 2011, a Anatel tem um orçamento de R$ 383

Anatel, abrangendo créditos tributários e não

milhões. Em 2012, de acordo com a Lei de

tributários, constituídos de forma definitiva,

Diretrizes Orçamentárias (LDO), a agência deve

mesmo que não tenha havido a inscrição em

ter R$ 386 milhões - crescimento de 0,07% ante

dívida ativa ou no Cadin. Em se tratando de

os recursos deste ano. As informações são da

multas, será considerada em situação irregular

Agência Brasil.www.investimentosenoticias.com.br

a proponente que deixar de quitar sanções
aplicadas por decisão transitada em julgado,
mesmo que não tenha havido a inscrição em
dívida ativa ou no Cadin.
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Os satélites deverão cobrir 100% do território

A proposta, se aprovada conforme propõe o

brasileiro e dedicar parte da capacidade para

conselheiro relator, João Batista de Rezende, trará

atender

de

também a desagregação da rede mais ampla do

anos,

que havia sido proposto inicialmente pela área

prorrogáveis uma única vez. A empresa vencedora

técnica. As empresas com PMS tanto no ADSL

terá

prover

(mercado de oferta de acesso em banda larga em

órgãos

redes fixas) como as que detêm poder de

Essenciais da Presidência da República; Ministério da

mercado na infraestrutura de transporte local e

Defesa; Ministério da Justiça; Departamento de

nacional terão que fazer ofertas de referência para

Polícia Federal; e Polícias Militares e Corpos de

o full unbundling; o bitstream; a EILD; o bakchaul

Bombeiros. A empresa vencedora poderá realocar

e a interconexão classe V. Essas ofertas de

satélite existente em órbita para ocupar posição a

atacado

ela consignada, no sentido de iniciar o efetivo

superintendência da Anatel. Antes de chegar à

provimento de capacidade espacial em prazo inferior

Anatel, porém, a oferta terá que ser avalizada pela

ao necessário para a entrada em operação de um

entidade supervisora, que irá certificar os valores

novo segmento espacial, ainda que, neste caso,

com base em metodologia aprovada pela entidade.

o

mercado

exploração

serão

ainda

que

capacidade

brasileiro.
conferidos

se

espacial

Os

direitos

por

15

comprometer
preferencial

em
aos

terão

que

ser

homologadas

pela

utilizando estação de controle de satélite localizada
fora do território nacional. Tal realocação poderá ser,

Além de propor medidas para os grupos mais

a critério da empresa, de caráter definitivo ou

poderosos, o PGMC trará também remédios para

temporário.www.telesinte.com.br

todos

os

o p e ra d o r e s ,

indistintamente,

implementando medidas de transparência (com
PGMC: Concessionárias terão que construir

criação de base de dados com controle sequencial

mais 61 Pontos de Troca de Tráfego de

de filas) e com resolução sumária de conflitos.

Internet

Serão criadas três instâncias novas no processo: a
entidade comparadora (que compara as ofertas de

O Plano Geral de Metas de Competição (PGMC)

varejo, tornando a vida do consumidor mais fácil);

que deverá ser aprovado pelo Conselho Diretor da

entidade representante, que congrega os grupos

Anatel esta semana para consulta pública deverá

com PMS; e a entidade supervisora de ofertas de

ser bem duro com a Oi e Telefônica, identificadas

atacado (promove a resolução privada de conflitos

como detentores de Poder de Mercado Significativo

e avalia previamente as ofertas de referência dos

em quase todas as cidades onde atuam e em

grupos com PMS). www.telesintese.com.br

quase todos os nove mercados relevantes que
passam a ser regulados pela Agência. Mas há

Anatel

também classificação de PMS para a Embratel e

produtividade

mesmo para as operadoras de celular, embora

telefonia

propõe

mudança

que

vai

em

fator

de

reduzir

tarifa

de

Nacional

de

este seja o mercado mais competitivo.
O
Entre

as

novidades,

as

três

concessionárias

conselho

da

Telecomunicações)

Anatel

(Agência

aprovou

nesta

quinta-feira

(Telefônica, Oi e Embratel) terão que instalar

(14/07)

Pontos de Troca de Tráfego (PTT) de Internet em

produtividade das empresas de telefonia fixa. Tais

61 cidades. Esta obrigatoriedade será uma vitória

ajustes mudam a forma de calcular o fator X, um

dos internautas, que hoje só contam com 6 PTTs

mecanismo que reduz os percentuais de reajustes

construídos pelo Comitê Gestor da Internet. Com

das tarifas de telefonia fixa com base nos ganhos

esses pontos, o preço da banda larga no atacado

de produtividade das concessionárias. De acordo

tende a cair.

com
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a

proposta

Agência

de

mudanças

Brasil,

se

a

no

fator

mudança

de

for

confirmada, a partir do próximo ano, os reajustes

TIM reduz tarifas de roaming internacional

das tarifas de telefonia serão menores. Segundo a

pela metade

Anatel,

de

2006

a

2010,

os

consumidores

deixaram de pagar R$ 12,5 bilhões em tarifas por

TIM lança chip com serviços exclusivos para

causa da redução do índice de reajuste com base

torcedores de cinco times brasileiro. A tempo

do fator X. O fator X leva em conta os ganhos de

da temporada de férias, onde as viagens para o

produtividade

da

exterior crescem, a TIM criou promoções para que

modernização de equipamentos e processos e da

seus clientes pós-pagos possam pagar menos por

expansão ou racionalização dos serviços. O fator

ligações internacionais - e consequentemente,

garante que parte desses ganhos seja transferida

usar mais o serviço.

para

que

internacional com 50 minutos terá 58% de

adquirimos nos últimos anos, percebemos que

desconto, passando de R$ 239,90 para R$ 99,90.

temos uma margem de manobra para discutir

A oferta, para receber ou fazer chamadas, está

melhor e transferir para o usuário final uma

disponível nos mais de 200 países onde a TIM

proporção

oferece

o

das

usuário.

maior

empresas,

“Com

dessa

a

decorrentes

experiência

produtividade

das

empresas”, explicou o conselheiro da agência,

cobertura

O pacote de roaming

em

parceria

com

outras

operadoras.

Jarbas Valente.
Roaming internacional
O conselheiro também afirmou que as empresas

Não que seja tentador passar horas ao telefone

serão compensadas pela oferta de serviços com

com o custo a R$ 2 / minuto, mas é uma boa

tarifas diferenciadas. Por exemplo, quanto mais

redução no valor quase proibitivo do roaming.

assinantes de baixa renda a concessionária tiver,

Outra boa notícia é que o recebimento de

por

mensagens de texto (SMS) será gratuito no

meio

do

Aice

(Acesso

Individual

Classe

Especial), maior será o reajuste anual ao qual a

exterior.

Clientes

pós-pago

que

queiram

concessionária tem direito.

contratar o pacote de 50 minutos precisam
habilitar o serviço de Roaming Internacional e

A partir da próxima semana, a proposta ficará 30

adquirir o pacote pelo *144 diretamente no celular

dias em consulta, contados a partir de aviso no

ou

Diário Oficial da União. A Agência também vai

gratuitamente mensagem de texto para o número

promover uma audiência pública, em Brasília, para

4141 com o comando RI 50 MIN. A validade do

debater a mudança.

pacote é de 90 dias após a contratação.

Segundo

Valente,

com

as

mudanças

na

pelo

site

da

TIM

ou

ainda

enviando

Roaming internacional

metodologia do cálculo, o percentual do fator X

Para os clientes pré-pagos, também existem

deverá dobrar. Nos últimos anos, o fator X ficou

promoções que levam o valor do minuto para R$

em 4%, em média, e vale para todas as

2,25 até o dia 30 de junho - uma redução de 50%

concessionárias. Com a nova metodologia, cada

no valor. Não é necessário fazer nenhuma ativação

empresa terá um índice próprio. Além disso, o

para usufruir do desconto. Para os clientes pré-

fator será fixado antecipadamente pelo órgão

pagos, no entanto, a cobertura da TIM se limita a

regulador por um tempo determinado. Assim que

40 países. www.tudocelular.com

as mudanças forem aprovadas, a Anatel vai
divulgar o fator X, que valerá para os três anos
seguintes.www.infomoney.com.br

obrigadas a compartilhar suas redes, mediante

PLANTÃO

pagamento de tarifas. No segmento de TV por
assinatura, o PGMC prevê que os usuários
poderão comprar seus próprios decodificadores
no varejo e solicitar que uma empresa faça a
ligação do serviço. “É um projeto importante
para que a gente não tenha infraestrutura
duplicada, ineficiente, que possa usar o máximo
da infraestrutura para favorecer o usuário”
afirmou. O plano também propõe a criação de
três entidades não governamentais, custeadas

Anatel submete à consulta

pelas próprias empresas dos setor, das quais

plano para intensificar

uma vai comparar as ofertas entre os serviços

concorrência

do varejo e vai apontar as melhores opções para
os

consumidores.

Outra

entidade

reunirá

empresas sem poder de mercado significativo.
Obrigar as operadoras de telefonia e internet a

Já a entidade supervisora vai promover a

compartilhar suas redes, cobrando tarifas, pode

resolução de conflitos entre as empresas.

ser

uma

das

propostas

para

incentivar

a
O PGMC prevê a obrigação das empresas a

competitividade.

implementarem 51 pontos de troca de tráfego
O conselho diretor da Agência Nacional de

para internet, ante os atuais 16 pontos em todo

Telecomunicações (Anatel) aprovou hoje (21/7)

o País. Para Rezende, os novos pontos vão levar

um plano para estimular a concorrência entre as

ao barateamento do acesso à banda larga.Para

empresas

elaborar

do

Denominado
Competição

setor
Plano

(PGMC),

de

telecomunicações.

Geral
será

de

Metas

submetido

de
pela

a

proposta,

foram

analisados,

no

varejo, os mercados de voz fixa, banda larga,
voz móvel e TV por assinatura.

agência reguladora à consulta pública por 45
dias, o que inclui uma audiência em Brasília com

A Agência identificou prestadores com Poder de

setores interessados, incluindo consumidores e

Mercado Significativo (PMS) por município em Voz

usuários dos serviços.

Fixa, Banda Larga e TV por Assinatura. Não houve
identificação de agentes com PMS em voz móvel.

O Plano prevê aplicar regras para estimular a

Já a banda larga móvel não foi analisada por ser

concorrência em mercados onde o poder das

recente.

empresas do setor seja significativo.
Já no atacado, foram analisados os mercados
O

relator

da

proposta,

conselheiro

João

de interconexão com rede fixa e interconexão em

Rezende, diz que o plano tem objetivo de

rede

móvel.

Por

município,

otimizar a infraestrutura existente no setor de

infraestrutura

telecomunicações.

infraestrutura de transporte local e infraestrutura de

de

acesso

os
em

mercados
rede

de

fixa,

transporte de longa distância. Com informações da
Assim,

entre

as

propostas

de

incentivo

à

competitividade, está a que determina que as
empresas de telefonia e internet poderão ser
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Agência Brasil. www.computerworld.com.br

JURISPRUDÊNCIA
PELLON RJ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO

CANCELAMENTO DE COMPRA - TELEFONE DANO MORAL INEXISTÊNCIA

Apelação Civel nº. 0244564-63.2009.8.19.0001
Apelante1:Fininvest Negocios De Varejo Ltda
Apelante2: Empresa Brasileira De Telecomunicações
S A Embratel
Apelado: Leila Elizabeth de Marco
Re l a t o r : D e s e m b a r g a d o r

Fe r n a n d o

Fe r n a n d y

Fernandes
EMENTA
Apelações cíveis. Ação de declaração de nulidade c/c
indenização.

Direito

do

consumidor.

Venda

de

telefone por meio de cartão de crédito. Solicitação
de cancelamento da compra. Autora que não logrou
obter o ressarcimento do débito em seu Cartão de
crédito após o desfazimento do negócio. Danos
morais inexistentes. Mero aborrecimento tolerável
incapaz de gerar ofensa à dignidade da parte.
Súmula 75 dessa e. Corte de justiça.
Sentença que se reforma somente para julgar
improcedente o pedido de condenação por danos
morais.

Aplicação

do

art.

23

do

CPC

ante

a

sucumbência recíproca. Recursos aos quais se dá
parcial provimento.
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outra fatura, aviso de débito ou cobrança,

PELLON RJ

daí a presente ação objetivando indenização
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE

por danos morais, não só da empresa

JANEIRO

apelante,mas também do Serasa (fls. 2/17).

EMBRATEL - SERASA - DANO MORAL

Contestação da primeira ré, às fls. 41/56,

INEXISTENTE

alegando, em síntese, ser prestadora de
serviços de telefonia de longa distância e

Apelação Civel nº 0028605-31.2008-8.19.0014

que

Apelante:

regularmente

Empresa

Brasileira

de

a

autora

utilizou
sem

seus

quitar

serviços

os

débitos,

Telecomunicações S/A - EMBRATEL

portanto, sendo a exclusiva responsável

Apelada: P.E.S. Automação Comercial Ltda

pela inscrição do seu nome em cadastro

Relator: des. Paulo Mauricio Pereira

restritivo

de

crédito.

Pede

pela

improcedência dos pedidos.
EMENTA
Contestação da segunda ré, às fls. 76/85,
Ação de desconstituição de débito e indenização

alegando que a anotação do nome da

por

negativação

autora foi decorrente de inadimplemento

indevida, pelo fato de não ter recebido as

de obrigação creditícia confirmada pela

faturas

Embratel e que remeteu o devido aviso

danos

morais.

da

Alegada

concessionária.

Sentença

de

procedência parcial. - 2. Autora devidamente
alertada

do

seu

débito,

não

só

prévio.Pugna pela improcedência.

pela

concessionária, mas também por notificação

Sentença

prévia do Serasa. - 3. Negativação decorrente

parcialmente procedente o pedido inicial

da

sua

em face da Embratel e condenando-a a

negligência, ao não buscar a quitação dos

pagar a importância de R$ 4.000,00, a

valores devidos pelo serviço que utilizava,

título de indenização por danos morais.

ressaltado que o pedido de desconstituição do

Declarou

débito foi rejeitado pelo julgador de primeiro

constituição do débito e em relação ao

grau,

Serasa.

inadimplência

sem

indenização

da

recurso
em

seu

autora

da

e

autora.

favor

da

Eventual

de

fls.

122/126,

improcedente

os

julgando

pedidos

de

caracterizaria

enriquecimento indevido, isto que é vedado

Apelação da vencida, às fls. 129/144,

pelo nosso direito. - 4. Sentença reformada.

insistindo

Provimento liminar do recurso. Art. 557, CPC e

defensivos, no sentido de ser o autor

Enunciado nº 65 (Aviso 29/2011, TJRJ).

devedor da quantia cobrada e oriunda de

em

seus

argumentos

serviços efetivamente prestados.
DECISÃO

MONOCRÁTICA

Ap. nº 0028605-31.2008.8.19.0014(CM)

Contrarrazões, às fls. 152/161.

Trata-se de ação de indenização por danos
morais, alegando a autora que usou dos

Este é o relatório. Examinados, decido.

serviços da ré e que quitou as duas únicas
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faturas recebidas, sendo surpreendida com a

O apelo merece prosperar, como veremos,

negativação do seu nome sem que fosse

inclusive admitindo decisão liminar, na

antes notificada de qualquer débito, sequer

forma

pelo Serasa. Aduz que não recebeu qualquer

consonância com o Enunciado nº 65, TJRJ

TELECOM.COM

do

art.

557,

do

CPC

e

em

(Aviso

29/2011):

manifestamente

“A

tese

procedente

recursal
se

eventual

insere

indenização

caracterizaria

entre as matérias previstas no art. 557,

em

seu

enriquecimento

favor

indevido,

isto que é vedado pelo nosso direito.

do CPC, e autoriza o relator a prover o
recurso por decisão monocrática".

Diante do exposto, dou provimento ao
recurso, para reformar a r. sentença e

De início, induvidoso que estamos diante

julgar

de uma relação de consumo, aplicando-se

pedido inicial, arcando a parte autora com

as regras da Lei nº 8.078/90 do CDC,

as

respondendo

honorários advocatícios que fixo em R$

a

Ap.

nº

0028605-

31.2008.8.19.0014(CM)

apelante

integralmente

custas

improcedente

despendidas

e

com

o
os

1.000,00 (hum mil reais).

objetivamente e bastando ao consumidor

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2011.

a comprovação da falha na prestação do
serviço, o nexo de causalidade e o dano

Des. Paulo Maurício Pereira

daí advindo.

Relator

E,

a

meu

ver,

a

empresa

autora

não

conseguiu comprovar tal falha do serviço.

PELLON SP

Com efeito, não é crível que a concessionária
tenha deixado de lhe remeter as faturas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

mensais, ressaltado que na conta exibida às
fls. 28, referente a outubro/2008, consta

FRAUDE - DANO MORAL - DIMINUIÇÃO

lembrete indicando débitos anteriores no valor

DE VALOR

de R$ 928,85. Só por aí, já se pode afirmar
que a autora tinha conhecimento do débito

Voto nº 12.402

existente.

Apelação Cível nº 0120665-41.2006.8.26.0000
Comarca: Campinas

Acresça-se a isto a notificação que lhe foi

Apelantes e Apelados:Telecomunicações de São

enviada pelo Serasa (fls. 89) e, mais ainda, o

Paulo S.A.

fato dela própria afirmar “se tratar de uma

Telesp e Fabiano Soares

empresa, com muito movimento diário, várias
ligações foram realizadas pelo Código da

EMENTA

Operadora EMBRATEL (21)”, conforme está
Dano moral. Habilitação de linha telefônica a

na inicial (fls. 3).

falsário

que se passou

pelo autor. Débito

Diante de tais circunstâncias, entendo que

inscrito no Serasa. Dano moral puro ou “in re

a

ipsa”.

negativação

decorreu

não

só

da

Valor

da

indenização

que

deve

ser

inadimplência da autora, mas também da

diminuído para atender jurisprudência. Recurso

sua negligência ao não buscar a quitação

da telefônica provido em parte e improvido o do

dos valores devidos pelo serviço que

autor que queria aumento do valor.

utilizava, ressaltado que o pedido de
desconstituição do débito foi rejeitado
pelo

julgador

de

primeiro

grau,

sem

recurso da autora. Consequentemente,

TELECOM.COM
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