
 

 

 

Belo Horizonte, 30 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFÍCIO IDC 2021-30.03-010 
 
Ilmo. Sr. Leonardo Euler de Morais  
Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações 
 
Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente, representando a 

associação civil sem fins lucrativos, INSTITUTO DEFESA COLETIVA, com sede à Av. Brasil, nº 1438, sala 
1202, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, Minas Gerais, para informar e solicitar o que se segue: 

 
O Instituto Defesa Coletiva, é uma entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, 

fundada em 1999, que atua na intervenção de direitos dos consumidores há mais de vinte anos, 
ajuizando ações coletivas de consumo visando a tutela de direitos em todo o território nacional. 

 
 Considerando a disponibilização da Consulta Pública nº 77/Anatel, que busca a Revisão 

do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), aprovado 
pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, e, tendo em vista que o Instituto Defesa Coletiva 
possui como propósito essencial a busca pela garantia dos direitos coletivos do cidadão e do 
consumidor, para a construção de uma sociedade justa, equilibrada e sustentável, inspirando 
mudanças de atitudes e comportamentos, vimos pelo presente nos manifestar acerca do 
preocupante e crescente marketing ativo aos consumidores idosos e hipervulneráveis relacionados 
à oferta de crédito consignado. 
 

O Telemarketing ativo é uma prática lícita e legítima de anunciar, divulgar ou vender produtos 
e serviços por telefone. Trata-se de uma forma rápida e eficaz de conquistar mercado e elevar o 
conhecimento da marca na busca de expansão e captação de clientes. A prática pode ser realizada 
tanto por operadores físicos, quanto por robôs que fazem a discagem e oferta automática aos 
clientes, sendo o exercício por parte do fornecedor de seu direito à oferta.  

 
Todavia, a atividade supracitada deve ser exercida de forma razoável, de modo que não 

interfira no sossego e intimidade do receptor das ligações, sob pena de se tornar uma prática abusiva 
por parte do fornecedor. 

 
Ao longo dos anos e com o avanço da tecnologia o telemarketing ativo tem se modificado e 

se tornado um fator preocupante para os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Temos 
observado, no cenário atual, que a conduta de telemarketing ativo, principalmente quando praticada 



 

 

 

por robô, tem sido exercida de forma extremamente massiva, com reiteradas ligações em horários e 
dias inoportunos, muitas das vezes, inclusive, em finais de semana, interferindo no repouso e convívio 
familiar.  

 
A conduta narrada em muito interfere na vida da sociedade civil, proporcionando não apenas 

meros dissabores ao indivíduo, mas causando também transtornos em esferas amplamente tuteladas 
em nosso ordenamento jurídico, como por exemplo, lazer, repouso, trabalho, dentre outras. 
 
 A prática do telemarketing ativo já vem sendo amplamente discutida pelos poderes da União, 
e, em caso mais recente e com mais notoriedade, foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 5.962, a qual declarou constitucional a Lei Estadual do Rio de Janeiro nº Lei nº 4.896, que obriga 
as empresas prestadoras de serviço de telefonia fixa e móvel atuantes no estado a constituírem um 
cadastro de consumidores que se opõem ao recebimento das ligações ofertando produtos e/ou 
serviços, proibindo também a atuação de telemarketing em todos os dias da semana após às 18h, 
bem como nos feriados em qualquer horário. 
 
 O Instituto Defesa Coletiva, como associação ativa na luta pelos direitos consumeristas, 
corrobora com os dizeres do Exmo. Ministro Marco Aurelio de Mello, Relator da ADI, que observou 
que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro atuou de forma suplementar à legislação de defesa do 
consumidor e que, ao seu ver, a norma estadual não interfere na atuação das prestadoras de serviço 
público, pois não criou obrigação nem direito relacionado à execução contratual da concessão. 
 
 O Ministro salientou, ainda, que o usuário de serviço público também se caracteriza como 
consumidor e que a constituição da República confere ao legislativo estadual o poder de editar leis 
suplementares às normas federais que regem a matéria consumerista. Visto posto, o Ministro 
entendeu ser plenamente viável a aplicação da norma. 
 
 Ademais, a lei estadual objeto de ADI tem como objetivo, não somente impor limites à 
atuação das empresas de telefonia, enseja, consequentemente, uma prestação de serviços de mais 
qualidade, fazendo com que o exercício do direito à oferta seja praticado de forma razoável. 

 
 Reforçando o entendimento acerca da necessidade de uma melhor prestação de serviços, o 
Art. 6º, X, do CDC (Código de Defesa do Consumidor) dispõe que o consumidor tem direito básico à 
eficaz e adequada prestação de serviços púbicos, in verbis: 

 
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 

  
Dada a previsão legal, resta clarividente que a prática de reiteradas ligações “robotizadas” por 

parte de empresas, independentemente de seu seguimento, está em completo desacordo com o que 
dispõe a legislação consumerista vigente, pois não podemos extrair quaisquer resquícios de eficácia 
de uma prática que, além de causar transtornos no cotidiano do destinatário do telemarketing, 
consegue mais causar repulsa do que propriamente a vontade de consumir o produto oferecido pela 
insistência.  

 



 

 

 

Em análise de reclamações de consumidores, realizando uma pesquisa simples através do 
Consumidor.gov, utilizando a palavra-chave “telemarketing” podemos extrair reclamações como 
estas: 
 

 
 

 
 

 
 

Das reclamações podemos constatar as seguintes considerações: 
 

1) As ligações ocorrem de forma plural durante todo o dia, causando inconvenientes em 
horários relevantes do cotidiano como lazer, trabalho, estudos e descanso; 

2) O dano ocorre não só no estado do Rio de Janeiro (onde fora promulgada a lei contra a 
prática), mas em todo o território nacional, conforme localização das reclamações; 

3) O meio de obtenção de dados pessoais de consumidores que sequer são clientes das 
empresas, para posterior oferecimento de serviços ou produtos, é lícito? 

4) A completa ineficácia e inadequada prestação de serviço público por parte das empresas de 
telefonia. 

 
Ao analisar a abrangência do problema exposto, estamos diante, possivelmente, de outra 

prática ilícita, que se trata dos meios de obtenção de informações de consumidores para posterior 
disparo de ligações a estes. Isso porque muitas das ligações insistentes são recebidas por 
consumidores que sequer possuem vínculos com as empresas que executam as ligações, o que torna 
questionável o meio que as prestadoras de serviço se valeram para obtenção de números de telefone 
dos consumidores, dada inexistência de vínculo ou cadastro anterior, o que faz com que haja violação 
não somente do CDC, mas também da Lei Geral de Proteção de Dados. 

 
A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) elenca como alguns de seus fundamentos, o respeito 

à privacidade e a defesa do consumidor, bem como prevê eventuais responsabilizações por abusos 



 

 

 

e/ou práticas ilícitas que venham a causar danos à titulares de dados, conforme disposição do 
parágrafo 7º, incisos I e VII, do artigo 71, artigo 18, inciso IV2, e artigos 213, 424 e 465. 

 
 

Não obstante, cumpre salientar que o Instituto Defesa Coletiva tem sua atuação voltada 
também para a proteção de consumidores hipervulneráveis de crédito, os quais, muitas vezes, são 
alvos de telemarketing ativo de oferecimento e venda de crédito consignado por telefone, prática 
esta que é vedada consoante as Instruções Normativas n.º 28 e 39 do INSS. A prática narrada, além 
de ilícita, é abominável e leva milhares de indivíduos da sociedade civil ao superendividamento todos 
os anos, devendo ser combatida em todas as frentes possíveis e, no caso em tela, com fiscalização e 
punições severas em face de fornecedores de crédito que se valem da prática. 

 
Visto posto, é de suma importância a adoção de medidas voltadas contra as práticas narradas, 

não a fim de limitar as atividades das empresas de telefonia, mas de otimizar suas prestações de 
serviços, o que consequentemente poderá reduzir em muito os litígios advindos deste nicho do 
mercado.      
 

Ademais, o Instituto Defesa Coletiva externa os votos de mais profunda admiração pela 
atuação da Agência Nacional de Telecomunicações, que é extremamente competente em suas 
atribuições, tendo, ao longo de sua existência, adotado medidas eficazes e que sempre visaram a 
otimização e evolução da prestação dos serviços de telecomunicações no território nacional.  

 

 
1 Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: 
I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; 
VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 
§ 7º O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os §§ 3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para 
novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação 
dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta Lei.       (Incluído pela Lei nº 13.853, de 
2019)      Vigência 
2 Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, 
a qualquer momento e mediante requisição: 
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o 
disposto nesta Lei; 
3 Art. 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu 
prejuízo. 
4 Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar 
a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é 
obrigado a repará-lo. 
§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados: 
I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da 
legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o 
operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; 
II - os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados 
respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei. 
5 Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os 
dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art65..


 

 

 

 Por todo o exposto, a fim de contribuir com a Consulta Pública nº 77, considerando a 
expertise de atuação desta entidade civil, bem como para que seja aprimorada a prestação de serviço 
em prol do consumidor hipervulnerável, sugerimos: 

 
 
I) seja regulamentada a prática do telemarketing ativo, incluindo em seus termos a vedação 

de utilização de robôs para oferta de produtos/serviços, tendo em vista que nesses casos 
os consumidores não conseguem obter um diálogo com o fornecedor para saber mais 
informações sobre o que está sendo ofertado, o que viola seu direito de informação, 
previsto no art. 6, III, do CDC; 
 

II) seja proibido o telemarketing ativo para consumidores que não sejam clientes ou para 
aqueles que não tenham expressamente autorizado o contato telefônico, haja vista a 
violação expressa ao direito de privacidade, bem como as disposições legais contidas na 
Lei Geral de Proteção de dados, conforme disposição do parágrafo 7º, incisos I e VII, do 
artigo 7, artigo 18, inciso IV, e artigos 21, 42 e seguintes. 
 

III) que sejam estendidos os efeitos da Lei nº 4.896 da Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro para todo o território nacional, estipulando que o telemarketing ativo seja 
realizado exclusivamente de segunda a sexta-feira, das 8h (oito horas) às 18h (dezoito 
horas), sendo vedada qualquer ligação de telemarketing aos sábados, domingos e feriados 
em qualquer horário; 

 

IV) A adoção de ações para coibir e punir praticantes de telemarketing de oferta de crédito 
consignado, consoante IN’s 28 e 39 do INSS. 

 

 
PRESIDENTE DO COMITÊ TÉCNICO  
DO INSTITUTO DEFESA COLETIVA 

 
 
 
 

ELEN PRATES DE SOUZA 
DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO DEFESA COLETIVA 

 
 


