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A cada instante, empresas de todo o mundo
lutam contra um inimigo que, sem muito
alarde, tira-lhes o sono, causando prejuízos
financeiros: a fraude em telecomunicações,
configurando-se numa prática cada vez mais
usual em termos de sofisticação e ousadia,
haja vista o avanço tecnológico ao longo do
tempo, onde figuram como maiores vítimas as
empresas de telefonia.
A fraude é uma conduta ilegal, para proveito
de quem a pratica, em prejuízo de terceiro(s),
visando obter benefícios das mais diversas
espécies.
No ramo de telecomunicações, a fraude se
configura a partir da apropriação ilícita de uma
linha ou serviço, por parte do sujeito fraudador, em benefício próprio, sempre mantendo
seu anonimato.
Trata-se de assunto que não é novo e que cada
vez mais exige um maior cuidado, mas é preciso admitir que a questão das fraudes no Brasil
dificilmente acabará, principalmente devido à
situação social, política e econômica.
A fraude se concretiza por diversas formas,
dentre as quais se destacam as denominadas
fraude por subscrição, auto-fraude e fraude
por clonagem (tecnológica). Das citadas, a
mais comumente utilizada pelos fraudadores
é a primeira, por subscrição, que se verifica
pela utilização indevida de documentos e
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dados pessoais alheios, obtidos, na maioria
das vezes, de forma ilícita.
Assim, da mesma forma que um indivíduo,
utilizando-se de documentos alheios, consegue obter crédito em uma instituição financeira, consegue igualmente a “titularidade” de
uma linha telefônica. Estará configurada, na
hipótese, a fraude por subscrição.
No que se referem às demais espécies, a autofraude decorre da má-fé do cliente assinante
que falsifica os próprios dados pessoais para a
obtenção de um benefício a que não teria
direito senão através dessa irregularidade. Já
na fraude por clonagem, o fraudador obtém
ilegalmente a combinação do código do aparelho/código do titular da linha devidamente
habilitada. Teoricamente, cada aparelho
possui um único código, mas após a clonagem
existirão dois aparelhos apresentando a
mesma combinação de código. Desta forma, a
prestadora de telefonia não conseguirá distinguir o aparelho clonado daquele devidamente
habilitado pelo real titular.
Figura como exemplo corriqueiro de fraude
quando o fraudador se faz passar pelo assinante e de forma mal intencionada, em contato com a operadora local declara seu interesse
na obtenção do terminal telefônico, fornecendo todos os dados pessoais do real titular,
tornando-se, assim, um novo “assinante”,
passando então a desfrutar dos serviços ofe-

recidos pela operadora de telefonia.
Desta ilegal utilização certamente originar-seão chamadas que, futuramente, ao serem
faturadas, não serão reconhecidas pelo titular.
Temos como paradigma o caso em que o
assinante possui o terminal de responsabilidade de uma operadora local, que o habilitou, de
onde se originam chamadas de longa distância
realizadas pelo fraudador, porém, por meio de
uma operadora de telefonia diversa.
No caso em comento, a responsabilidade
pelas chamadas não reconhecidas que foram
realizadas por meio de prestadora diversa
remanescerá única e exclusivamente em face
da operadora local, inclusive com relação a
eventuais danos causados ao titular da linha,
uma vez que a instalação e habilitação do
terminal é de sua inteira responsabilidade,
sendo detentora dos dados cadastrais do real
assinante, os quais foram utilizados ilegalmente pelo fraudador, haja vista que à prestadora
da qual originaram-se as ligações de longa
distância – e não reconhecidas – cabe tão
somente a transmissão de dados para que as
respectivas chamadas sejam concluídas.
O tema não é recente e já foi alvo de decisão
por diversas oportunidades pelo Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, de onde destacamos
as decisões abaixo:
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“Ação indenizatória pelo rito comum ordinário. Inclusão, indevida, do nome do Autor, nos
órgãos de proteção do crédito. Linha telefônica não solicitada. Ausência de responsabilidade da EMBRATEL, operadora de longa distância, que utiliza os dados cadastrais fornecidos
pela operadora local, esta sim responsável
pelos danos causados pela falha na prestação
defeituosa do serviço de telefonia, a qual,
entretanto, não integra o pólo passivo da
demanda. Provimento do recurso, com a
improcedência do pedido inicial.“
(Apelação Cível 2008.001.02658 - Des. Denise
Levy Tredler - Julgamento 26.02.2008 – Décima Nona Câmara Cível)
__________________________________
“Contrato fraudulento de linha telefônica
responsabilidade da operadora local - negativação indevida do nome nos cadastros restritivos de crédito - danos morais in re ipsa - fixação princípio do proporcional/razoável - insucesso em parte mínima do pedido - ônus
sucumbenciais (Parágrafo Único, do Artigo 21,
do CPC). A contratação fraudulenta de linha
telefônica com utilização de documentos
falsos não constitui fato de terceiro e a empresa operadora local responsável pela instalação
da linha responde pelos danos morais causados à pessoa em nome de quem se praticou a
fraude, assim como pelos custos das ligações
de longas distâncias efetivadas pelo fraudador.
A indevida negativação do nome gera dano
moral in re ipsa, cujo valor deve ser fixado de
conformidade com o critério do proporcional/razoável, seguindo-se o parâmetro estabelecido pela Súmula nº 89 desta Corte... Provimento parcial do primeiro recurso e improvimento do segundo.”
(Apelação Cível 2008.001.10828 - Des. José
Geraldo Antônio - Julgamento 26/03/2008 Sétima Câmara Cível)
__________________________________
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Inclusão de nome do apelado no cadastro restritivo
de crédito. Responsabilidade exclusiva da
operadora local – Telemar no evento danoso.
Empresa de telefônica móvel local, que realizou negócio em nome do recorrido ou de
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terceiro, causando-lhe prejuízo de ordem
moral. Impossibilidade de se exigir da apelante
- Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
– Embratel que comprove, a cada ligação, ter
sido a habilitação corretamente feita junto às
operadoras locais(...)“
(Apelação Cível 0151522-57.2009.8.19.0001 Des. Celso Ferreira Filho - Julgamento
13/12/2011 - Décima Quinta Câmara Cível)
Com efeito, não se pode responsabilizar a
operadora de telefonia à longa distância por
eventuais danos causados ao titular da linha,
pois a operadora local é quem indevidamente
a habilitou, sendo dela, pois, a exclusiva responsabilidade pelos fatos superveniente à sua
conduta.
Corroborando o que se vem de dizer, o nobre
Desembargador Celso Ferreira Filho, ao prolatar seu voto no último julgado acima colacionado, discorreu com propriedade sobre a
matéria, ao explanar que a operadora de
telefonia de longa distância não possui a obrigação de, a cada chamada realizada, exigir a
comprovação da legalidade da habilitação do
usuário do telefone, o que chegaria mesmo a
inviabilizar a prestação de seu serviço, sendo
esta inclusive a orientação da ANATEL, por
meio de sua Resolução nº 85 de 30 de dezembro de 1998, que em seu artigo 48, parágrafo
4º assim dispõe:
“Art. 48. Contrato de Prestação de Serviço é o
contrato padrão de adesão celebrado entre a
Prestadora e pessoa natural ou jurídica, que
tem como objetivo tornar disponível o STFC,
em endereço indicado pelo Assinante, mediante o pagamento de tarifas ou preços.
...
§ 4º Os contratos de prestação de STFC nas
modalidades Local, Longa Distância Nacional e
Longa Distância Internacional serão considerados celebrados com cada Prestadora, por
adesão, quando da habilitação do Assinante
junto à Prestadora de STFC na modalidade
Local”.
Não obstante, em que pesem as decisões
supracitadas, bem como a orientação legal
que disciplina a matéria, prevendo e reconhecendo a responsabilidade da operadora local,
rotineiramente as prestadoras de longa distân-

cia são penalizadas de forma equivocada,
tendo em vista que mesmo após a suspeita de
fraude ficam impedidas de efetuar o bloqueio
para ligações de longa distância (DDD e DDI),
pois não possuem ingerência sobre o sistema
operacional pertencente à operadora (local)
responsável pelo terminal telefônico, a quem
incumbirá tal procedimento.
Como indícios da existência de fraude, alguns
fatores certamente contribuem para sua
detecção, como por exemplo dificuldades para
completar chamadas realizadas, quedas frequentes de ligação, dificuldades para acessar a
caixa de mensagem, chamadas recebidas de
números desconhecidos, cobrança pela prestação do serviço acima da média, dentre
outros.
A recomendação feita pelas operadoras de
telefonia é para que o titular da linha entre em
contato com sua prestadora de serviço, requerendo seu imediato bloqueio como medida de
prevenção, até que seja solucionada eventual
suspeita de fraude. Uma vez comprovada, a
prestadora de serviços deverá cancelar a
cobrança das chamadas não efetuadas pelo
assinante.
No combate ao avanço gradativo dos casos de
fraude as empresas de telefonia vêm buscando soluções através de investimento em métodos cada vez mais eficazes e abrangentes para
sua prevenção e detecção.

Nesta esteira, cada empresa utiliza de seu
próprio método no combate à fraude, até
mesmo em razão da concorrência acirrada
entre as operadoras de telecomunicação.
Em suma, o fator fraude vem se configurando
como um grave problema entre as operadoras
na consecução dos seus serviços, o que tem as
levado até mesmo a unirem esforços em
comum no desenvolvimento e utilização de
eficientes mecanismos na busca da prevenção
e redução de sua ocorrência, apresentando, na
maioria das vezes, um resultado bastante
positivo e satisfatório aos anseios das empresas de telefonia, mas o que não significa
menosprezar um inimigo poderoso, que cada
vez mais se manifesta nas formas mais diversas e imprevisíveis.

O que esperar das maiores empresas de
tecnologia em 2012?
Amazon, Apple, Facebook, Google e
Microsoft possuem grandes planos para
este ano, desde novos dispositivos até sistemas operacionais.
Como 2011 já passou, o que será que as
maiores empresas de tecnologia têm em
mente? Como algumas delas já fizeram
grandes anúncios, muito do que pode vir por aí é baseado em rumores.
Com isso em mente, veja quais serão
as potenciais novidades das cinco
maiores companhias de tecnologia
em 2012:
Amazon
A empresa que começou como apenas uma livraria é hoje um provedor
de conteúdo gigantesco. O novo
Kindle Fire conseguiu grande sucesso,
e o tablet está começando a aparecer
nos ambientes de trabalho - pelo menos lá fora. A empresa deve, em
2012, encontrar maneiras de tornar o
Fire mais versátil, e mais versões do
Kindle poderão ser apresentadas até o fim
do ano - talvez até mesmo na forma de
um celular da Amazon. Com a expansão
de tipos de dispositivos, a Appstore da empresa deve ganhar maior importância e
ser capaz de competir com o Android
Market do Google.
Apple
A companhia de Cupertino não costuma
compartilhar seus planos futuros, entretanto, baseado nos rumores atuais, os consumidores podem esperar um upgrade na
linha de MacBooks Pro. O recurso mais comentado seria uma “retina-display” para
o laptop, com resolução de 2880 por 1800
pixels, um sonho para os artistas gráficos.
Usuários que vivem com o pé na estrada
e gostam da portabilidade do MacBook

Air, mas não o tamanho da tela, podem
estar com sorte, já que há informações
sobre modelos de 14 ou 15 polegadas do
notebook. A terceira geração do iPad também deve dar as caras, provavelmente
com uma tela de maior resolução e processador mais poderoso.

Facebook
Apesar do Facebook servir nas empresas
para distrair os colaboradores, a rede social também é uma ótima ferramenta para
se conectar com os consumidores. Além
da oferta pública de ações (IPO, em inglês), que começa em 2012, há rumores
de que o site pode estar interessado novamente no celular do Facebook - e, com
isso, enfatizando ferramentas de localização. Os anúncios devem chegar ao feed
de notícias dos usuários, oferendo às empresas uma maneira nova de enviar suas
mensagens aos clientes, provavelmente
de uma maneira mais precisa.
Google
Sem contar a pesquisa feita no navegador de um PC, o Android se tornou a maneira mais comum com a qual as pessoas

interagem com o Google todos os dias.
O ano de 2012 verá a versão mais atual
do sistema operacional móvel, o Ice
Cream Sandwich, que será disponibilizado em diversos smartphones novos, ao
mesmo tempo que os upgrades serão disponibilizados para os modelos mais recentes presentes no mercado. O software
também é esperado para aparecer
nos tablets, apoiado na declaração a
respeito do Google estar planejando
lançar um “tablet de alta qualidade”
para competir com o iPad. Por fim,
tudo o que a gigante de Mountain
View fizer deverá estar relacionado
ao Google+, como apresentação de
novos recursos e integração ainda
maior com seus outros serviços, tornando quase impossível de ser evitado nas empresas.
Microsoft
Em 2012, todos sabemos o que irá
acontecer no quintal da Microsoft:
o Windows 8. Com a liberação da versão
beta ainda em fevereiro e, como o lançamento oficial deve ocorrer ainda este
ano, novos computadores terão o sistema operacional já instalado, trazendo à
tona novamente o questionamento se as
empresas devem ou não fazer o upgrade.
Outro candidato que deve encontrar seu
espaço no mundo corporativo é o Kinect,
já que o acessório será compatível com o
Windows. Ele poderá ser útil não só para
videoconferências mas também é uma
maneira de utilizar gestos ou mesmo leitura labial para enviar comandos para o
computador. Por fim, o Skype, recémadqurido pela Microsoft, deve expandir
suas ofertas para competir com os
Hangouts do Google no campo de conversas com áudio e vídeo.PCWorld/EUA.
Por Joseph Fieber. IDG NOW
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10 TECNOLOGIAS QUE VÃO MUDAR O MUNDO NA PRÓXIMA DÉCADA
Robôs substituindo pessoas, a internet
ampliando sua capacidade de forma
expressiva. Você sabe o que o futuro
reserva?

Da mesma forma que o poder computacional aumenta exponencialmente, o
mesmo acontece com as mudanças em TI.
Isso quer dizer que os próximos dez anos
devem ser pautados por novidades
tecnológicas muito mais intensamente do
que nos últimos dez anos.
Tecnologia disruptiva é, por natureza,
imprevisível, mas ainda é possível
identificar os trabalhos que serão
desenvolvidos nos laboratórios de P&D em
todo o mundo e verificar o que o futuro
reserva. Esse é o trabalho em tempo
integral de Dave Evans, futurista-chefe da
Cisco e tecnólogo-chefe da Cisco Internet
Business Solutions Group (IBSG).
Evans lista a seguir o que acredita ser as
dez principais tendências que vão mudar o
mundo em dez anos.
1. A internet das coisas
A Cisco IBSG prevê que o número de coisas
conectadas à internet vai chegar a 50
bilhões até 2020, o que equivale a mais de
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seis dispositivos para cada pessoa na Terra.
Muitos de nós já temos três ou mais
dispositivos, como PCs, smartphones,
tablets e televisão, conectados em tempo
integral na web. O próximo passo são as
redes de sensores, que "coletam, transmitem, analisam e distribuem dados em
grande escala", diz Evans.
Esses sensores, baseados em padrões
como Zigbee, 6LoWPAN e Z-wave, já estão
sendo usados de maneira surpreendente.
O Zigbee está sendo incorporado em
aparelhos inteligentes. Já o 6LoWPAN é
usado pelo cientista norte-americano Vint
Cerf para o sistema de monitoramento de
clima de adega. O Z-Wave é a base para o
serviço de automação inteligente
residencial da Verizon.
Mais formas criativas estão surgindo. A
Sparked, uma startup holandesa, está
implantando sensores nas orelhas de
gados para monitorar a saúde do animal e
sua localização no pasto. Sensores estão
sendo incorporados em sapatos, na
medicina, nos inaladores para asma e em
dispositivos médicos. Há até uma árvore
na Suécia com sensores que twittam
(@connectedtree ou # ectree) sobre seu
humor e pensamentos, com um pouco de
ajuda de tradução de um motor de
interpretação desenvolvido pela Ericsson.

2. Não mais grandes dados, mas um
zettaflood
Cerca de 5 exabytes de informações únicas
foram criadas em 2008 – o equivalente a 1
bilhão de DVDs. Três anos depois estamos
criando 1,2 de zettabytes, sendo um
zettabyte igual a 1.024 exabytes. "É o
mesmo volume de dados que cada pessoa
na Terra geraria ao twittar por cem anos,
ou assistir durante 125 milhões de anos o
seu programa de TV favorito de uma hora",
diz Evans. Nosso amor pelo vídeo de alta
definição é responsável por grande parte
desse aumento. A Cisco acredita que 91%
dos dados na internet em 2015 serão
compostos por vídeos.
Grande parte do foco de desenvolvimento
da Cisco prega o chamado "zettaflood”,
que exigirá que as redes sejam aprimoradas para que possam mover mais dados, e
não deixar que o amor por vídeos acabe.
3. Tudo na nuvem
Grande parte do zettaflood de dados será
armazenado na cloud. Certamente, a
maior parte dele já está sendo acessada
pela nuvem. Em 2020, um terço de todos
os dados estará ou passará para a nuvem,
prevê a Cisco. A receita dos serviços
globais em cloud vai saltar 20% ao ano, e
os gastos com TI com inovação e computa-

ção em nuvem podem chegar a 1 trilhão
de dólares em 2014. Isso é suficiente para
criar o próximo Google. "A nuvem já é
poderosa o suficiente para nos ajudar a
nos comunicar em tempo real por meio de
tradução de idiomas, a aumentar nosso
conhecimento de acesso a supercomputadores poderosos, como o Wolfram Alpha,
e a melhorar a nossa saúde, utilizando
plataformas de computação, como o novo
Watson da IBM", diz Evans. "Somos
capazes de nos comunicar de forma muito
mais rica".
Além do vídeo, o poder de computação da
nuvem entregue em dispositivos muda a
nossa capacidade de nos comunicarmos
em tempo real. Agora, a busca por voz em
um telefone Android envia a consulta para
a nuvem do Google para decifrar e
retornar com os resultados buscados.
"Vamos ver mais inteligência construída
em comunicação, como informações
contextuais e baseadas em localização".
Com um dispositivo sempre conectado, a
rede pode passar informações de
presença, identificar se uma pessoa está
dormindo, e enviar uma chamada para a
caixa postal. Ou saber ainda se a pessoa
está viajando a 60 quilômetros por hora
em um carro, e que aquele não é o
momento adequado para realizar uma
chamada em vídeo. É claro que, até lá,
provavelmente vamos todos usar carros
sem condutores e sermos livres para
conversar enquanto nossos automóveis
nos levam por aí.
4. A próxima internet
Para exemplificar como a rede melhorou
nos últimos anos, ele cita a internet de sua
casa. Segundo ele, o desempenho da sua
rede aumentou 170 mil vezes desde 1990,
quando ele tinha apenas uma conexão
telnet. Hoje, Evans tem uma conexão
constante e mais de 50Mbps de largura de
banda, o suficiente para realizar telepresença, streaming de filmes e jogos on-line
ao mesmo tempo. Nos próximos dez anos,

Evans espera que a velocidade da web em
sua casa aumente 3 milhões de vezes.
Enquanto a maioria da indústria está
focada em 40G e 100G, as novas formas de
rede também estão sendo criadas. O
cientista Cerf avalia os novos protocolos
necessários para construir uma rede
interplanetária, que pode enviar dados em
grandes distâncias, sem esbarrar na
latência.
Evans observa que redes multiterabit que
usam lasers estão sendo exploradas. Um
trabalho precoce nesse sentido está
acontecendo em um conceito chamado
"networking quantum", baseado na física
quântica. Ele envolve "emaranhamento
quântico", em que duas partículas estão
entrelaçadas e que podem ser separados
por qualquer distância. Quando uma é
alterada, a outra também é.
5. O mundo ficou menor
Com conectividade o tempo todo, as redes
sociais, por exemplo, têm o poder de
mudar culturas, assim como vimos na
Revolução Egípcia. Influências sociais
continuarão a se mover rapidamente entre
as culturas.Um mundo com pouca
distância, situação gerada pela expansão
do virtual, também significa disseminação
mais rápida da informação. "Tweets de
pessoas no Japão durante o recente
terremoto foram enviados para os
seguidores antes mesmo de o Serviço
Geológico dos EUA emitir o alerta de
tsunami oficial para o Alasca, Washington,
Oregon e Califórnia", diz Evans.
A captura, a difusão e o consumo de
eventos estão mudando de "tempo
recente" para "tempo real". Este, por sua
vez, vai ter mais influência entre as
culturas.
6. Energia solar a caminho
A população humana também continua a
crescer e Evans estima que uma cidade
com 1 milhão de habitantes será construída a cada mês ao longo das próximas duas

décadas. Métodos mais eficientes de
energia dessas cidades serão uma
necessidade.
“A energia solar sozinha pode satisfazer
nossas demandas de energia. De fato, para
atender à demanda global de hoje, 25
locais de transmissão de energia solar
serão necessários. Cada uma composta
por 36 quilômetros quadrados. Compare
esse volume com 170 mil quilômetros
quadrados de área de floresta destruída
por ano", diz Evans. Um centro solar
poderia ser concluído em apenas três
anos. Tecnologias para tornar esse cenário
possível estão a caminho. Em junho,
pesquisadores do Oregon State University
mostraram um método de baixo impacto
para "imprimir" células solares usando
uma impressora a jato de tinta.
7. Pense em um alimento e faça-o na hora
Mais itens vão passar do físico para o
virtual. Hoje, nós fazemos o download de
livros e filmes, em vez de comprar livros e
DVDs. A tecnologia chamada impressão 3D
nos permitirá instantaneamente fabricar
qualquer item físico, de alimentos a
bicicletas, usando a tecnologia da
impressora.
"Impressão em 3D é o processo de juntar
materiais para desenvolver objetos no
modelo 3D, geralmente camada sobre
camada", diz Evans. Atualmente, alguns
itens, como brinquedos, estão sendo
impressos e como o processo é realizado
em camadas de materiais, eles são
impressos totalmente montados e
decorados. “Em um futuro não muito
distante, seremos capazes de imprimir
órgãos humanos", aposta Evans. Em
março, o Dr. Anthony Atala do Wake Forest
Institute para Medicina Regenerativa
imprimiu o molde de um rim. Não era
composto por tecido vivo, mas o conceito
funcionou bem.
8. Outra árvore genealógica
Humanos virtuais, tanto robôs como
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avatares on-line serão adicionado à força
de trabalho. "Personagens animados
podem reconhecer a fala e converter texto
em fala", diz Evans. Em 2020, os robôs
serão fisicamente superiores aos seres
humanos. O projeto da IBM chamado Blue
Brain, por exemplo, tem a missão de, em
dez anos, criar um cérebro humano,
utilizando hardware e software. Em 2025,
a população de robôs vai superar o
número de seres humanos no mundo. Em
2032, os robôs serão mentalmente
superiores aos humanos. E até 2035, os
robôs poderão nos substituir completamente na força de trabalho. Além disso,
veremos a criação de avatares sofisticados.
Evans aponta o Watson da IBM como um
modelo para o ser humano virtual. O
Watson foi capaz de responder a uma
pergunta retornando um único resultado
preciso. Um paciente pode usar uma
máquina virtual em vez de uma pesquisa
de WebMD. Ou hospitais podem, por
exemplo, aumentar o atendimento ao
paciente com máquinas virtuais.
Realidade aumentada e baseada em
gestos entrará nas salas de aula, em
instalações médicas e nas comunicações.
"Hoje, a visão de máquina permite aos
usuários tirar uma foto de um puzzle
Sudoku com seu smartphone e tê-lo
resolvido quase que imediatamente",
observa ele.
9. Sim, há uma cura
“Nada de usar marca-passos", diz Evans.
Nos próximos dez anos, ele acredita que as
tecnologias médicas vão crescer de forma
muito mais sofisticada à medida que o
poder da computação se torna disponível
em formas menores. Dispositivos como
nanobots e a capacidade de crescer órgãos
para reposição de nossos próprios tecidos
será comum. "A integração final pode ser
interfaces cérebro-máquina que, eventualmente, permite que as pessoas com lesões
na medula espinhal, por exemplo, possam
ter vidas normais", diz ele. Hoje, já temos
cadeiras de rodas controladas por meio da
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mente, um software da Intel pode
escanear o cérebro e dizer o que você está
pensando e ferramentas que podem
realmente prever o que vai fazer antes de
fazê-la.
10. Seres humanos ou Borgs?
De acordo com Stephen Hawking, "os
seres humanos estão entrando em uma
fase de evolução”. "Se pensarmos na
tecnologia médica em um próximo nível,
pessoas saudáveis poderão criar ferramentas para si”. Evans dá alguns exemplos:
Julho de 2009 - Pesquisadores espanhóis
descobrem substância para a memória
fotográfica.
Outubro de 2009 - Cientistas italianos e
suecos desenvolvem a primeira mão
artificial com sentimento.
Março 2010 - Implantes na retina restauram a visão de pacientes cegos.
Junho 2011 - Texas Heart Institute
desenvolve um coração sem pulso, sem
obstruções e sem avarias.
Enquanto o uso precoce dessas tecnologias é direcionado para reparar o tecido
saudável ou corrigir as consequências de
uma lesão cerebral, melhorias de aparência também estarão disponíveis a todos.
Em última análise, os seres humanos usam
tanta tecnologia para consertar, melhorar
ou aprimorar nossos corpos, que se
tornarão os Borgs, fictícia raça alienígena
de ciborgues no universo de Jornada nas
Estrelas. Futurista, Ray Kurzweil é pioneiro
em relação a essa ideia, um conceito que
ele chama de singularidade, o ponto em
que homem e máquina se fundem e se
tornam uma nova espécie.
Kurzweil acredita que isso vai acontecer
por volta de 2054. Evans não está convencido sobre a singularidade, particularmente em relação à visão de Kurzweil, mas
concorda que estamos caminhando para
que isso aconteça.Por Julie Bort, da
Network World/US. Computerworld

No futuro, celulares
podem ter telas
dobráveis
De tempos em tempos, empresas de tecnologia apresentam vídeos conceituais
que tentam profetizar como será o mundo no futuro. Lousas digitais, carros que
dispensam o condutor e TVs de alta qualidade são algumas das apostas dos futurólogos. Entre tantas promessas, uma parece onipresente: as telas sensíveis ao toque. Desenvolvido há dois anos no laboratório de pesquisas da empresa, o protótipo – infelizmente –, ainda não será comercializado. Estima-se, contudo, que modelos similares estejam à venda no mercado nos próximos anos. Fonte: veja.abril.com.br/blog/vida-em-rede

Câmeras Flip
Em 2007, a câmera portátil da Pure Digital
revolucionou o mercado, colocando a
gravação de vídeo nas mãos de qualquer
pessoa. Mas, dois anos mais tarde, a Pure
Digital foi vendida para a gigante de redes
Cisco – isso, aliado à chegada de smartphones com câmeras mais potentes –
afundou as câmeras portáteis Flip. A Cisco
cancelou o produto em abril.

10 produtos e
serviços que
morreram em
2011

No mundo da tecnologia, todos os
anos vemos produtos inovadores,
jogadas de sucesso e ações que
mudam o jogo.
Mas, é claro, também há os
perdedores – produtos, conceitos
e serviços que foram abandonados pelas empresas. Aqui jaz os 10
eliminados em 2011 :

Planos ilimitados de operadoras
Consumidores norte-americanos – em
especial da operadora Verizon – tiveram
que mudar seus hábitos de consumo de
dados móvel desde julho, quando os
planos ilimitados de internet móvel foram
cortados do catálogo.
HP WebOS
A investida da HP no mercado de smartphones e tablets durou pouco e acabou
como um dos maiores fiascos do ano. O
sistema operacional móvel WebOS mal foi
lançado em protudos como o tablet
TouchPad e já foi abandonado pela
empresa. Os produtos da linha móvel
também foram descontinuados.
Zune HD
Você já viu alguém usando um Zune HD?
Este “iPod da Microsoft” finalmente teve a
produção cortada após anos de fracassos
no mercado de players portáteis. Mas o
Zune continua vivo: redesenhado sob a
interface Metro, ele está presente no
Windows Phone 7, Xbox 360 e Windows 8.
AltaVista
Os veteranos com certeza se lembram de
ter feito buscas no AltaVista durante os
anos 90 da web, um dos melhores
buscadores pré-Google. O serviço estava
morto há anos, mas só foi oficialmente
desligado em maio, quando o Yahoo!
trocou os mecanismos de buscas e
redirecionou os resultados para sua
própria página.

Google Labs
O parquinho de desenvolvimentos
responsável por serviços como o Google
Maps e o Google Groups não existe mais –
ele foi cancelado pela Google em julho. A
boa notícia é que serviços específicos como o Gmail Labs e o Google Maps Labs –
ainda estão ativos.
Google Health
Em 2012, a Google vai desligar esse
serviço ambicioso que foi desenvolvido
para dar aos usuários um local seguro para
armazenar informações sobre saúde.
Aparentemente, as pessoas não se
sentiram confortáveis em colocar
informações tão pessoais nas mãos de
terceiros.
Google Knol
O Knol tinha grandes promessas - a
principal delas era competir com a
Wikipedia, como uma enciclópedia online
escrita por usuários. Ele teria mais sucesso
se tivesse sido lançado em 2001 - mas
chegou muito tarde ao mercado, em 2007.
Dell Streak
A Dell também não se deu bem no
mercado de tablets: o Streak nunca
ganhou muita atenção contra o dominante iPad. O pequeno tablet, que tinha
modelos com telas de 5 e 7 polegadas, foi
um dos primeiros tablets Android.
MacBook Branco
De drives ópticos a portas FireWire, a
Apple se mostrou especialista em
abandonar tecnologias antes delas se
tornarem obsoletas. Não estamos tão
tristes com o corte do modelo branco do
MacBook, mas se isso significa abandonar
produtos na cor branca, prevemos
consumidores insatisfeitos. Por IDG News
Serviço
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Redes óticas serão campeãs absolutas
no futuro das telecomunicações
Nova pesquisa revela que as operadoras
buscam vantagens operacionais e redução de custos com a transição para redes óticas nos próximos cinco anos.
Os profissionais do setor de telecomunicações esperam aumentar a eficiência
de seus sistemas de comunicação e reduzir seus custos nos próximos cinco anos
com a implantação de redes óticas, conforme revelado por uma nova pesquisa.
Segundo a pesquisa, mais de 60% dos
entrevistados acreditam que, até o ano
2014, a maior parte de suas redes será
baseada na infraestrutura ótica. Além
disso, 43% preveem que, no mesmo período, mais da metade do tráfego da rede será usado para a transmissão de vídeos.
O setor de telecomunicações da
América Latina tem se concentrado em
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tornar suas redes mais "ecológicas".
Mais de 90% dos entrevistados acham
importante implantar redes que consomem menos energia.
Rumo ao sistema ótico
A Tellabs e o instituto de pesquisas IDC
conduziram uma pesquisa com 482 profissionais do setor de telecomunicações
na Futurecom `09 em São Paulo, Brasil.
Os entrevistados responderam perguntas sobre implantações atuais e planejadas de redes óticas, métodos de transporte por redes, nível de tráfego de vídeos e os benefícios de se implantar redes
óticas. A pesquisa mostrou que os entrevistados acreditam que as operadoras migrarão para redes óticas nos próximos cinco anos com o intuito de aumentar a velocidade e a capacidade
(84%), promover redução dos custos
(47%), simplificar a gestão das redes
(33%) e economizar energia (33%).
Mais de 40% dos entrevistados disseram
que menos de 15% da infraestrutura atual é composta por redes óticas. No entanto, 39% dos profissionais preveem
que, em 5 anos, 75% da infraestrutura
de rede será ótica e mais de 60% acreditam que metade de suas redes será ótica.
Os resultados dessa pesquisa mostram
que os profissionais do setor brasileiro
de telecomunicações entendem o tremendo impacto que o aumento de tráfego terá sobre suas redes num futuro
próximo", afirmou Tarcísio Ribeiro, vicepresidente de vendas da Tellabs para a
América Latina e Caribe.
"As redes óticas são a escolha certa para
aumentar a capacidade das redes, diminuir os custos e reduzir o consumo de
energia." Em relação à tecnologia, 39%
dos entrevistados disseram que usam
SHD/SONET e 36% utilizam Carrier
Ethernet. De acordo com a pesquisa, em
cinco anos, 39% usarão a tecnologia

Carrier Ethernet e 24% o sistema
DWDM, com apenas 14% mantendo seus sistemas SDH/SONET.
"Os profissionais entrevistados entendem claramente que as operadoras brasileiras têm problemas operacionais que
precisam ser resolvidos rapidamente,"
disse Vinicius Caetano, analista de telecomunicações do IDC. "As operadoras
devem investir em soluções altamente
econômicas e ampliáveis, para que possam estar preparadas para o inevitável
aumento da demanda." Fonte: The
Jeffrey Group.
Brasil registra mais de 5 milhões de telefones portados em 2011
A portabilidade em solo nacional saltou
18,37% em relação ao ano de 2010.
Dados são da Associação Brasileira de
Recursos em Telecomunicações. A
Associação Brasileira de Recursos em
Telecomunicações (ABRTelecom), que
administra o serviço no País, divulga que
usuários de telefonia fixa e móvel no
Brasil realizaram 5,37 milhões de portabilidades ao longo de 2011. O volume é
18,37% superior ao verificado em 2010.
Do total das portabilidades, 1,99 milhão
(37%) foi para terminais fixos e 3,38 milhões (63%) para móveis. Em 2010, 4,54
milhões de transferências foram efetivadas.
O número de migrações no último ano
superou o registrado na série histórica
da portabilidade numérica, desde setembro de 2008, quando o serviço começou a ser disponibilizado aos usuários
de telefonia no Brasil. Em 2009, o primeiro ano de possibilidade de transferências de operadora com a manutenção do número de telefone em todo o
País, os brasileiros realizaram 3,28 milhões de migrações, isto é, 38,90% menos do que em 2011, o terceiro ano de
existência do serviço. A ABR Telecom
constata que no quarto trimestre de

2011, entre outubro, novembro e dezembro, os usuários de telefones realizaram 1,27 milhão de transferências entre operadoras, solicitando a manutenção do número de identificação dos aparelhos, das quais 63% a partir da solicitação de usuários de aparelhos móveis e
37% de assinantes do serviço fixo. O trimestre com maior volume de migrações
em 2011 foi o terceiro, com 1,51 milhão
de portabilidades numéricas efetivadas
entre operadoras de telefones fixos e
móveis.
Desde setembro de 2008, quando a portabilidade numérica passou a ser realidade no Brasil até o dia 31 de dezembro
de 2011, foram efetivadas 13,31 milhões de migrações, sendo 8,81 milhões
(66%) para telefones móveis e 4,50 milhões (34%) para fixos. Desde o dia 12
de março de 2010, de acordo com a entidade, o tempo de transferência para efetivação da portabilidade numérica, que
era de cinco dias úteis, passou a ser de
três dias úteis ou após esta data, se o
usuário quiser agendar. Para desistir da
portabilidade numérica, o usuário tem
dois dias úteis, após sua solicitação de
transferência, para suspender o processo de migração. E caso necessite acompanhar pedidos e efetivações de transferências da portabilidade numérica
conforme o DDD e a data de início do
serviço, basta acessar o site da
ABRTelecomhttp://www.abrtelecom.
com.br/. O site também disponibiliza
uma ferramenta de busca para pesquisar a qual operadora pertencem os números de telefones que já se beneficiaram da portabilidade numérica. Fonte:
Computerwolrd
Governo abre consulta pública para projeto de cidades digitais
Programa começará a ser implantado a
partir de abril em 80 municípios brasileiros e prevê parcerias com os setores público e privado para implantação da in-

fraestrutura de banda larga. ·Está aberta
até o próximo dia 10 de janeiro a consulta pública para discutir a implantação
do projeto Cidades Digitais, uma iniciativa da Secretaria de Inclusão Digital do
Ministério das Comunicações (MiniCom).
Os interessados poderão fazer suas contribuições ao projeto, que começará a
ser implantado até abril deste ano em
80 municípios brasileiros. ·A consulta pública, que está aberta a todos os cidadãos desde 16 de dezembro, receberá
sugestões sobre dois documentos: o
Edital de Chamamento, que possibilitará
a avaliação e a seleção das prefeituras
municipais; e o Termo de Referência para a contratação de empresas para a realização da infraestrutura.
·O Edital de Chamamento 01/2012 tem
o objetivo de selecionar prefeituras municipais para a participação na execução
do projeto. Entre os itens abertos para
sugestões estão os recursos do projeto,
modelo tecnológico, instruções para elaboração de propostas, obrigações, formalização e sanções administrativas.
Já o Termo de Referência contém as especificações das características necessárias para a implantação do projeto de rede e infraestrutura das Cidades Digitais,
bem como dos sistemas de gerência.
Esse tópico abrange a contratação, mediante registro de preços por lotes, de empresa ou consórcio de empresas para a
implantação da rede do projeto.
O Cidades Digitais será implantado em
paralelo com as ações do Plano Nacional
de Banda Larga (PNBL). O projeto prevê
parcerias entre órgãos e entidades da
administração pública federal e entidades da sociedade civil para a implantação de infraestrutura de conexão, instalação de pontos públicos de acesso gratuito à internet nas cidades. O projeto
necessitará ainda de qualificação e apo-

io a espaços públicos e comunitários de
uso das tecnologias digitais, formação
de agentes de inclusão digital, implantação de governo eletrônico, entre outras
iniciativas. Fonte: Computerworld
TI e telecom lideram fusões e aquisições em 2011 Imprimir
Setores somaram, juntos, 149 transações ao longo do ano
O setor de TI liderou, pela quarta vez, o
ranking de fusões e aquisições da consultoria KPMG em 2011, totalizando 90
transações entre empresas brasileiras e
com multinacionais, enquanto o setor
de telecomunicações e mídia ficou em
segundo, com 59 negócios, mais que o
dobro do registrado em 2010.
Segundo a consultoria, o crescimento
contínuo das operações de compra entre empresas de tecnologia se deve especialmente ao surgimento de novas tecnologias de serviços de TI, como a computação em nuvem, que exige o fortalecimento do portfólio dessas companhias
para atender às demandas de clientes.
A KPMG também aponta a consolidação
da indústria de hardware, software e
prestadores de serviços como outra razão para os acordo fechados no setor. Já
os negócios em telecomunicações e mídia em 2011 foram principalmente no
segmento de empresas “pontocom”, segundo a consultoria, embora também
há uma tendência no setor para a consolidação de ativos entre as grandes teles.
No total, o estudo da KPMG registrou
um recorde de 817 transações no ano,
12,5% acima do registrado em 2010, sendo mais da metade entre empresas locais. Aquisições de empresas brasileiras
por multinacionais cresceram 19%, enquanto a operações de internacionalização de companhias nacionais recuaram
14%. Fonte: Telesíntese
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Importação de celular será fiscalizada
pelo governo
Empresas que trazem terminais do exterior para revender no Brasil terá de apresentar certificado de qualidade dos produtos
O governo brasileiro quer dificultar a importação de telefones celulares de baixa
qualidade. A entrada dos aparelhos deverá ser previamente certificada pela
Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel).
Segundo o governo, a medida serve para garantir a segurança dos produtos e
impedir a concorrência desleal aos empresários nacionais. A iniciativa foi acertada ontem (12/01) entre os ministros
do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Fernando Pimentel, e
das Comunicações, Paulo Bernardo, que
se reuniram para discutir o assunto.
Atualmente, as avaliações de qualidade
dos aparelhos telefônicos comprados no
exterior são feitas depois de ingressarem no Brasil. Com a mudança das regras, o importador terá que apresentar
o certificado emitido pelo órgão regulador. “Queremos impedir a entrada no
País de aparelhos de baixa qualidade”,
disse Pimentel
Segundo Pimentel, a decisão visa a atestar a qualidade do produto antes de ingressar no País. “Com essa medida, o
exame para ver o produto atende as normas de segurança e a operacionalidade
será prévio. Esses celulares vêm sendo
importados de maneira volumosa e temos muitos problemas de qualidade técnica”, disse. Para atuar como certificadora, a Anatel deverá ter a autorização
aprovada pela Câmara de Comércio
Exterior (Camex). A reunião está prevista para ocorrer no próximo dia 25, no
qual o tema será colocado em votação.
Fonte: Agência Brasil
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PL prevê limites aos planos de fidelidade oferecidos pelas operadoras de telecom
Projeto de Lei (PLS 559/11) impõe novos limites às exigências feitas pelas
prestadoras de telecomunicações em relação à permanência dos clientes nos
planos oferecidos. A proposta é do senador Gim Argello (PTB-DF), sendo que já
conta com parecer favorável do relator,
senador Clovis Fecury (PMDB-MA), e está pronta para ser votado pela CMA (Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle).
Exigências - De acordo com a Agência
Senado, quatro novos dispositivos estão
sendo sugeridos à Lei 9.472/92, que trata das normas dos serviços de telecomunicações. Pretende-se obrigar as empresas a informarem previamente o
usuário sobre cláusulas que exijam sua
permanência por um prazo mínimo no
plano de serviço contratado. O aviso deverá ser passado de forma clara e antecipada, independentemente dos benefícios oferecidos em contrapartida pela
prestadora, como desconto na aquisição
de aparelhos.
O texto também prevê a obrigatoriedade de a prestadora de serviço oferecer
(para cada plano com cláusula de fidelização) um plano alternativo que dispense a vinculação do consumidor por determinado prazo. Caberá à empresa ainda deixar claro para o cliente, no momento da contratação do serviço, as diferenças de custo, vantagens e desvantagens entre os planos de fidelização e o
alternativo. O relator ainda reduziu de
18 para 12 meses o período máximo de
adesão exigido do consumidor a um plano de serviço mantido por determinada
operadora. De acordo com justificativa
de Clovis Fecury, essa mudança vai ajustar o texto do projeto ao de resoluções
já editadas pela Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicações).Por fim,
vencido o prazo de permanência estabe-

lecido no contrato, o projeto garante ao
usuário o direito de manter o plano de
serviço contratado por tempo indeterminado sem arcar com qualquer tipo de
imposição de natureza técnica ou comercial adicional. A empresa também
não poderá exigir novo período de fidelização enquanto durar a relação contratual, mesmo em caso de mudança no pacote de serviço inicialmente contratado.
Gim entende que as empresas divulgam
supostas promoções com o objetivo de
incentivar o usuário a trocar de plano e,
assim, lhe impor um novo período de
permanência. Para o senador, deve partir do próprio usuário a iniciativa de cancelar o contrato original e aceitar a imposição de um novo período de permanência. Depois de passar pela CMA, a
proposta deverá ser discutida e votada,
em decisão terminativa, pela CCT (Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática).Fonte:
Infomoney

Você sabe o que é phone
stacking? O termo é usado em um
jogo para diminuir o vício do celular durante as refeições.
O termo é usado em um jogo para diminuir o
vício do celular durante as refeições. Você é
uma daquelas pessoas que não consegue largar o celular ou smartphone até na hora das
refeições ou numa conversa na mesa de bar?
Pensando nesse vício que atinge grande parte da população mundial atualmente, foi inventado um joguinho para diminuir o uso
dos gadgets nesses momentos e já virou moda nos Estados Unidos. Batizado de “phone
stacking” (empilhamento de telefone), o jogo
consiste em você e seus amigos empilharem
os seus celulares na mesa e aguentar firme
até o final da refeição (ou comemoração)
sem checar os aparelhos. Aquele que não se
aguentar e pegar o celular, perde a competição e tem que pagar a conta para todos. E se
todos os participantes resistirem à tentação,
a conta é dividida normalmente. Justo, não

é?Por: Alexandre Campos - Web
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Anatel nos meios eletrônicos
A transparência pública das ações dos
órgãos fiscalizadores de serviços públicos tem sido muito enfatizada nos últimos tempos e tem sido vista com muito
bons olhos pelos consumidores e cidadãos brasileiros. Esse mês a Agência informou que terá um canal no “YouTube” (www.youtube.com/anatel) para
que os interessados possam ter acesso
a gravações relacionadas às atividades
do órgão regulador. Esta iniciativa objetiva ampliar a interação com a sociedade, dando continuidade ao processo de
aumento da transparência das atividades da Agência.
Serão colocados à disposição da sociedade vídeos das reuniões do Conselho
Diretor da Anatel, de entrevistas coletivas concedidas à imprensa por representantes da Agência e de audiências e
sessões públicas, por exemplo.As reuniões do Conselho Diretor já vêm sendo
transmitidas em tempo real, normalmente às quintas-feiras, no site da própria Agência (www.anatel.gov.br).
Designados substitutos eventuais de
conselheiros da Anatel
Os superintendentes Marcus Vinicius
Paolucci (Radiofrequência e
Fiscalização), Roberto Pinto Martins
(Serviços Públicos) e Marconi Thomaz
de Souza Maya (Serviços de
Comunicação de Massa) foram designa-

dos para exercer o encargo de substituto eventual de membro do Conselho
Diretor da Anatel. Os decretos que designaram os três servidores foram assinados pela presidenta da República,
Dilma Rousseff, e publicados no Diário
Oficial da União (DOU) em 16/01/12.
Em dezembro de 2011, o Conselho escolheu o conselheiro Jarbas Valente para
exercer a presidência da Anatel nas ausências eventuais e impedimentos do
presidente, conselheiro João Rezende.
Para preservar a capacidade de deliberação do Conselho, foi elaborada a lista
de substituição de conselheiros por servidores da Agência, que serão convocados no período de vacância que anteceder à nomeação de novo titular ou no
caso de impedimento de algum conselheiro.
O artigo 27 do Regulamento da Agência
estabelece que durante o período de vacância que antecede à nomeação de novo titular, a vaga no colegiado será ocupada por substituto eventual, escolhido
de uma lista formada por três servidores da Anatel, designados mediante decreto presidencial. Compete ao ministro
das Comunicações, Paulo Bernardo, submeter a proposta de indicação do presidente substituto da Agência à presidenta da República, Dilma Rousseff, que,
concordando, publicará o decreto de nomeação. Os conselheiros indicados poderão exercer o cargo interinamente
por até 60 dias.

Brasil fecha 2011 com recorde de habilitações na telefonia móvel
O Brasil fechou 2011 com mais de 242,2
milhões de acessos na telefonia móvel.
No ano, o Serviço Móvel Pessoal (SMP)
registrou 39,3 milhões de novas habilitações (crescimento de 19,36%) e teledensidade de 123,87 acessos por 100
habitantes (crescimento de 18,33%).
O número absoluto de novas habilitações é o maior dos últimos doze anos.
Em dezembro, foram mais de 6,1 milhões de habilitações (crescimento de
2,6% em relação a novembro). É o mês
com o maior número de habilitações, superando os meses de dezembro de
2010 (5,4 milhões), de 2007 (4,7 milhões) e de 2005 (4,4 milhões).
A consolidação dos números mensais
do serviço móvel está disponível no site
da Agência, na aba "Anatel Dados". Por
meio dos diferentes relatórios disponíveis, o usuário poderá realizar pesquisas e cruzamentos conforme seu interesse.No ranking de participação no
mercado, a Vivo continua em primeiro
lugar, mas logo seguida pela TIM, que
vem cada dia mais ocupando um maior
espaço nesse mercado.
Os terminais 3G (banda larga móvel) totalizaram, em 2011, mais de 41,1 milhões de acessos, o que representa um
crescimento de 99,31% no ano (eram
20,6 milhões em 2010).
TELECOM.COM
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Consultas Públicas em Andamento
Seguem abaixo relacionadas as Consultas
Públicas em andamento no site da ANATEL. Os
interessados em contribuir, devem acessar o site
da agência.

Título
CONSULTA PÚBLICA
Nº 1

CONSULTA PÚBLICA
Nº 2

CONSULTA PÚBLICA
Nº 3

CONSULTA PÚBLICA
Nº 4

Descrição
Prazo de Contribuição
Proposta de Alteração do Plano Básico de Distribuição De: 16/01/2012 às
de Canais de Televisão em VHF e UHF – PBTV.
14:00:00
Até: 31/01/2012 às
23:59:59
Consulta Pública para submissão a comentários públicos, De: 16/01/2012 às
a título de assunto de interesse relevante, o Pedido de 14:00:00
Anulação interposto pela TNL PCS S.A. em face dos Até: 01/02/2012 às
dispositivos constantes no Regulamento de Gestão da 23:59:59
Qualidade do Serviço de Comunicação Multimídia (RGQSCM) e no Regulamento de Gestão da Qualidade do
Serviço Móvel Pessoal (RGQ-SMP).
Verificação do cumprimento dos itens 1, 2, e 3 da De: 24/01/2012 às
Cláusula trigésima segunda dos Contratos de Concessão 14:00:00
para exploração do Serviço de TV a Cabo das empresas Até: 13/02/2012 às
que terão suas concessões renovadas.
23:59:59
Proposta de Edital de Licitação para Expedição de De: 25/01/2012 às
Autorizações de Uso de Radiofrequências na subfaixa 14:00:00
2500 MHz a 2690 MHz e/ou na subfaixa de 451 MHz a Até: 26/02/2012 às
458 MHz e de 461 MHz a 468 MHz, associadas a 23:59:59
Autorizações para Exploração do Serviço de
Comunicação Multimídia - SCM, do Serviço Telefônico
Fixo Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral STFC e do Serviço Móvel Pessoal – SMP.

NOTAS:
Conselho Diretor da Anatel determina redução de tarifas de chamadas fixo-móvel.
O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu, por meio de circuito deliberativo, homologar ato que
reduzirá tarifas das chamadas telefônicas fixo-móvel. Nos termos
da Resolução nº 576/2011, o ato aprovado resultará em redução líquida de 10,78% sobre os valores pagos pelos usuários, já no mês
de fevereiro.
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PELLON RIO DE JANEIRO
ADVOGADO: LEONARDO CUERVO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE
JANEIRO
EMBRATEL – CONSUMIDOR –
IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDOS
18a CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0004849-21.2010.8.19.0079
RELATOR: DES. JORGE LUIZ HABIB
APELANTE 1: EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL
APELANTE 2: CRISTIANO BATISTA GONÇALVES
APELADOS: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR.
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA
CANCELADO A LINHA TELEFÔNICA E QUE
NÃO TENHA EFETUADO AS LIGAÇÕES
TELEFÔNICAS COBRADAS PELA RÉ.
ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO É
DE FÁCIL COMPROVAÇÃO. REFORMA DA
SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS
PEDIDOS AUTORAIS. Desta forma, a parte
autora não se desincumbiu do ônus que lhe
cabia de provar os fatos constitutivos do seu
direito, de acordo com o artigo 333, I do
CPC, assim não se podendo concluir que a
anotação tenha se dado de forma ilícita na
época. Apelação 1 procedente, na forma do
§ 1º-A do art. 557, CPC. Apelação 2
prejudicada.
EMBRATEL – NEGATIVAÇÃO DO NOME CONSUMIDOR – OPERADORA LOCAL RESPONSABILIDADE
DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL DO
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 015152257.2009.8.19.0001
RELATOR: DES. CELSO FERREIRA FILHO
APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
APELADO: NELSON DA ROSA FIALHO
EMENTA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Inclusão de nome do apelado no cadastro
restritivo de crédito. Responsabilidade
exclusiva da operadora local – Telemar no
evento danoso. Empresa de telefônica móvel
local, que realizou negócio em nome do
recorrido ou de terceiro, causando-lhe
prejuízo de ordem moral. Impossibilidade de
se exigir da apelante - Empresa Brasileira de
Telecomunicações S/A – Embratel que
comprove, a cada ligação, ter sido a
habilitação corretamente feita junto às
operadoras locais. Sentença que se reforma
para julgar improcedente o pedido,
condenando o apelado no pagamento das
custas e verba honorária fixada em 10%
sobre o valor dado à causa, observado o
artigo 12 da Lei n° 1060/50. PROVIMENTO
DO RECURSO.
EMBRATEL – TELEFONE PRÉ-PAGO - DANO
MORAL – IMPROCEDÊNCIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 002826116.2009.8.19.0014
RELATOR:DESEMBARGADOR CLAUDIO DE
MELLO TAVARES
APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL
APELADO: GLEMASSU COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
INDENIZATÓRIA. RITO SUMÁRIO.
NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÕES PRÉ-EXISTENTES.
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO VERBETE Nº.
385 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO
PROVIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 557,
§ 1º-A DO CPC.
PELLON SÃO PAULO
ADVOGADO: DÁRCIO JOSE DA MOTA

COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : GERALDA GOMES DOS SANTOS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
APDO. : EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL
JUIZ: PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais c.c.
obrigação de fazer - Alegação da autora de
que teve a linha telefônica, na modalidade
pré-paga, cancelada, sem que houvesse
qualquer notificação, fato que lhe acarretou
prejuízos - Insubsistência – Descumprimento
contratual por parte da autora que deixou de
efetuar a recarga mensal - Observância,
ademais, de que ainda que configurada a
ilicitude de uma conduta, esta, por si só, não
basta para ensejar a indenização civil por
danos morais - Sentença mantida - Recurso
não provido.
EMBRATEL – LINHA TELEFÔNICA –
BLOQUEIO - DANO MORAL –
IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO N.º 9090440-45.2007.8.26.0000
APELANTES/APELADOS: EMPRESA
BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
EMBRATEL; JORGE DA SILVA CARVALHO
(RECURSO ADESIVO)
COMARCA: SÃO VICENTE - 4ª VARA CÍVEL
(AUTOS N.º 1178/06)
JUIZ PROLATOR: FERNANDO EDUARDO
DIEGUES DINIZ
EMENTA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO DANO MORAL NÃO CARACTERIZAÇÃO
SENTENÇA MODIFICADA.
O mero dissabor experimentado em razão
do bloqueio da linha telefônica, ainda que
de modo injustificado, não se presta para
caracterizar dano moral indenizável.
RECURSO DA RÉ PROVIDO E PREJUDICADO O
DO AUTOR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
EMBRATEL – TELEFONE PRÉ-PAGO - DANO
MORAL – IMPROCEDÊNCIA
ACÓRDÃO - VOTO N°: 26998
APEL.N0: 0077193-03.2009.8.26.0576
TELECOM.COM
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&Associados
Rio de Janeiro
Edifício ALTAVISTA,
Rua Desembargador Viriato, nº 16 - Centro
CEP 20030-090
Telefone: (21) 3824-7800
Fax: (21) 2240-6907
São Paulo
Edifício Olivetti,
Av. Paulista, 453, 8º e 9º andares, Centro
CEP: 01311-907
Telefone: (11) 3371-7600
Fax: (11) 3284-0116
Brasília
Edifício Business Point,
SAS, Quadra 3, Lote 2, Bloco C,
Salas 1.106/08, 1213 e 1214
CEP: 70070-030
Telefone: (61) 3321-4200
Fax: (61) 3226-9642
Vitória
Edifício Palácio do Café,
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 675,
Enseada do Suá, Salas 1.110/17 - 11º andar
CEP: 29050-912
Telefone: (27) 3357-3500
Fax: (27) 3357-3510
Recife
Edifício Empresarial Boa Vista Center,
Av. Lins Petit, 320, Salas 401/402
CEP: 50070-230
Telefone: (81) 3222-5054
Fax: (81) 3222-5081

Düsseldorf
Pellon & Associados Europe LLP
Kaiserswerther Str. 199
40474 Düsseldorf - Alemanha
Tel: (0049) 211 687 857 78
Fax: (0049) 211 687 857 79

corporativo@pellon-associados.com.br
www.pellon-associados.com.br

