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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
1ª Vara Federal de Maringá

Av. XV de Novembro, 734, Ed. Nagib Name - Bairro: centro - CEP: 87013-230 - Fone: (44)3220-2839 -
www.jfpr.jus.br - Email: prmar01@jfpr.jus.br

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5017064-62.2019.4.04.7003/PR

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL
RÉU: TIM CELULAR S.A.
ADVOGADO: CRISTIANO CARLOS KOZAN (OAB SP183335)

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL em face de AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL e TIM CELULAR S.A., na qual a parte
autora verteu os seguintes pedidos:

1. reconheça e declare o vício de qualidade contido na prestação do Serviço
Móvel Pessoal para as pessoas residentes nos municípios e nos períodos
indicados acima, bem como para os casos em que, em tais municípios, a
mesma situação subsista ou volte a se repetir; 

2. condene a operadora de telefonia móvel à reparação dos danos materiais,
por meio da restituição da monta correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor cobrado pela prestação do serviço, multiplicado pelo número de meses
formadores dos trimestres em que foram ou vierem a ser constatados
indicadores críticos de qualidade85, considerando individualmente cada
indicador com meta desatendida e englobando o período dos 5 (cinco) anos
que antecederem à propositura da ação e o período a ela subsequente, com o
devido acréscimo de juros e correção monetária; 3. condene a operadora ré à
obrigação de fazer consistente na promoção da reparação dos danos atinentes
ao pedido precedente (item 2) por meio da restituição dos valores diretamente
aos prejudicados, nos mesmos moldes previstos no Capítulo V do Título V do
Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de
Telecomunicações – RGC (art. 85 e seguintes); 

4. declare o direito de os usuários desse serviço residentes nos municípios
indicados, vinculados por contrato à operadora ré, de rescindirem os contratos
a que aderiram, sem a necessidade de pagamento de eventuais multas previstas
em contratos de permanência a que também tenham aderido, nos termos do §
único do art. 56 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços
de Telecomunicações – RGC86; 
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5. condene a operadora ré à obrigação de fazer consistente em publicar a
sentença de procedência ou parcial procedência a ser prolatada em jornal de
circulação regional, ao menos por 4 (quatro) semanas em período não superior
a 2 (dois) meses, para o fim de dar conhecimento aos consumidores acerca da
lide e dos seus direitos que aqui forem reconhecidos; 

6. condene a operadora ré ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), a título de danos morais coletivos, a ser revertido ao Fundo de Defesa
dos Direitos Difusos; 

7. reconheça e declare a insuficiência, ineficácia e omissão na atuação da
ANATELdiante da situação de fato posta nos autos, em relação aos usuários do
Serviço Móvel Pessoal, prestado pela operadora ré, residentes nos municípios
aludidos; 

8. determine à ANATEL que promova a operacionalização, no exercício de sua
atividade regulatória, da restituição de valores acima pleiteada, nos moldes
previstos no Capítulo V do Título V do Regulamento Geral de Direitos do
Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC (art. 85 e seguintes); 

9. determine à ANATEL que promova a identificação dos usuários lesados e a
aferição e certificação da realização da correta restituição que lhes é devida,
comunicando ao Juízo os casos de não reparação dos danos para fim da
imposição das medidas coercitivas cabíveis na via judicial contra a operadora,
sem prejuízo das aplicáveis na via administrativa; 

10. determine à ANATEL que promova o levantamento de quaisquer dados
necessários para realização da reparação do dano tratado nos autos e/ou a
aferição da veracidade dos dados fornecidos pela operadora ré, em especial
na hipótese de não serem acolhidos os pedidos dos itens “8” e “9”;

Alega o autor, em resumo, que: (i) visa reconhecimento de danos
causados a usuários de telefonia móvel residentes em cidades sob a competência
do Juízo, em razão de reiterada prestação do serviço pela operadora com padrão
inadequado de qualidade, concernente aos indicadores de qualidade de acesso e
de queda de redes de voz e dados, bem como obtenção da respectiva reparação;
(ii) pretende impor obrigações à ANATEL, em decorrência do desempenho
insuficiente de suas atribuições, vinculado à manutenção dos danos aludidos e
que, uma vez corrigido, dará ensejo à reparação, na seara administrativa, pelo
ente regulado (operadora); (iii) a Lei Geral de Telecomunicações – LGT (Lei nº
9.472/1997), dispondo sobre a organização e exploração dos serviços de
telecomunicações, bem como sobre a criação e o papel da Agência Reguladora
estabelecida para atuar em tal setor, indica a necessidade da proteção dos
direitos dos respectivos usuários, na esteira dos comandos
constitucionais correlatos, bem como reconhece a imprescindibilidade de que a
prestação dos serviços de telecomunicações ocorra observando parâmetros
mínimos; (iv) a ANATEL estabeleceu em âmbito infralegal normas relacionadas
à qualidade do Serviço Móvel Pessoal - SMP; (v) foram elaborados Planos de
Ação de Melhoria da Prestação do SMP, com previsão de investimento nas redes
de telecomunicações a serem realizados pelas prestadoras, levantando-se as
suspensões de comercialização e ativação de chips anteriormente impostas; (vi)
a operadora NEXTEL, até fevereiro/2015, prestava outro serviço, mas depois de
extinto passou a operar no SMP, sendo submetida a um aferimento da qualidade,
mediante monitoramentos com os mesmos níveis de exigência impostos às
demais operadoras; (vii) após a imposição das medidas cautelares e
apresentação planos nacionais de melhoria do serviço pelas demais operadoras,
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a ANATEL também submeteu a Operadora NEXTEL a um aferimento da
qualidade do Serviço Móvel Pessoal, dentro do qual passaram a ser feitos
monitoramentos com os mesmos níveis de exigência impostos às demais
operadoras; (viii) embora tenha caído o número de municípios com indicadores
críticos de qualidade em todo país, no primeiro trimestre de 2017, ainda havia
expressivo número de 531 municípios com ao menos um indicador crítico de
qualidade do serviço; (ix) a continuidade da inadequação da qualidade, nesses
casos, sugere que ela decorre, preponderantemente, de falhas na estrutura da
rede de transmissão de dados do tipo backhaul, que fazem a ligação de redes
locais com as redes centrais da internet (backbone), e não apenas da
insuficiência de elementos das redes locais; (x) a solução para a melhoria exige
investimentos por parte da operadora e implantação de infraestrutura ainda não
disponibilizada; (xi) muitos consumidores/usuários do Serviço Móvel Pessoal
estão pagando por um serviço que não lhes é prestado adequadamente, já que
contém vício de qualidade; (xii) o Código de Defesa do Consumidor e a LGT
determinam a reparabilidade dos danos sofridos pelos usuários dos serviços de
telecomunicações; (xiii) o dano foi verificado e documentado pela Agência
Reguladora; (xiv) os indicadores (acesso e queda das redes de voz e dados)
exprimem, no seu cerne, a finalidade para a qual o SMP é contratado e
materializam o que, em suma, permite a satisfação da mais primária e legítima
expectativa do consumidor do Serviço Móvel Pessoal; (xv) o acompanhamento
da qualidade do serviço pela ANATEL, considerando os aspectos mais
relevantes deste e ainda sob o influxo do Plano Nacional de Melhoria do
Serviço, passou a ser feito com o monitoramento de indicadores específicos e
em nível municipal; (xvi) a coleta dos dados dos indicadores críticos de
qualidade continuaria a ser feita por município, e não por Estado federado ou
Código Nacional; (xvi) a prestação do serviço com indicadores de acesso das
redes de voz e dados abaixo de 85% e indicadores de queda das redes de voz e
dados acima de 5%, na média de resultados trimestrais, demonstra
objetivamente que o serviço ofertado e contratado não foi ou não está sendo
entregue ao usuário, no município onde vive, na sua inteireza e não esteve
acessível quando deveria estar; (xvii) é o caso dos municípios de Ângulo-PR,
Astorga-PR, Cambira-PR, Colorado-PR, Cruzeiro do Sul-PR, Floraí-PR,
Floresta-PR, Flórida-PR, Iguaraçu-PR, Indianópolis-PR, Itaguajé-PR, Itambé-
PR, Ivatuba-PR, Jandaia do Sul-PR, Japurá-PR, Jussara-PR, Lobato-PR,
Lupionópolis-PR, Mandaguaçu-PR, Mandaguari-PR, Marialva-PR, Maringá-PR,
Nova Esperança-PR, Ourizona-PR, Paranacity-PR, Paranapoema-PR, Sabáudia-
PR, Santo Inácio-PR, São Jorge do Ivaí-PR, São Tomé-PR e Sarandi-PR; (xviii)
esses municípios, junto de outros, formam o que a ANATEL denominou Lista
dos Municípios Críticos, encaminhada ao Ministério Público Federal como
anexo do Informe nº 191/2017/SEI/COQL/SCO; (xix) verificou-se que o serviço
de telefonia móvel da TIM foi prestado fora dos padrões de qualidade
adequados, conforme tabelas; (xx) os municípios sofreram e vêm sofrendo
ofensa patrimonial; (xxi) o serviço teve o valor real diminuído e o fornecedor
deve reparar os danos, via abatimento proporcional do preço pago e pela
restituição do valor abatido aos consumidores; (xxii) a metodologia para a
reparação pleiteada já foi aprovada pela ANATEL no Regulamento Geral de
Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC (Anexo I da
Resolução ANATEL nº 632/2014); (xxiii) reconhecida a vulneração dos
interesses dos usuários, tal reconhecimento deverá ser imposto à ANATEL, a  de
modo a produzir efeitos na seara administrativa, para a finalidade de levar a
Agência a promover a restituição nos termos da regulamentação vigente; (xxiv)
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a atuação da Agência foi ineficiente e a persistência da prestação do SMP abaixo
dos padrões e ausência de reparação evidencia conduta insuficiente da
ANATEL; (xxv) há uma certa omissão ilícita por parte da ANATEL, pois nada
justifica, passados mais de 06 meses da publicação de despachos determinando a
suspensão da comercialização e ativação de acessos do SMP, a permanência da
situação de não atingimento; (xxvi) a identificação dos usuários lesados está
inserida na esfera de atribuições ordinárias da ANATEL, que deve também
promover as medidas de regulação e controle demandadas para que ocorra a
restituição cabível; (xxvii) a ANATEL deve informar ao Juízo acerca da
restituição ocorrida ou não, bem como respectivos montantes e sobre os usuários
prejudicados e que vierem a ser ressarcidos; (xxviii) além dos danos materiais
causados pela operadora, cuja continuidade deu ensejo a Agência Reguladora,
também deram ambas origem a danos extra patrimoniais, os quais, da mesma
forma, deverão ser reparados; (xxix) o valor da indenização do dano moral
transindividual a ser fixado e revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos
deve observar, além do enorme abalo causado na credibilidade de todo o
sistema, a capacidade econômica das partes demandadas, a fim de que sirva para
realmente inibir a repetição de práticas como esta de que se está a tratar; (xxx) o
valor da indenização deve levar observar o abalo à credibilidade de todo o
sistema de telecomunicações.

O despacho do Evento 3 determinou a citação e a intimação da
parte ré para apresentar "em formato digital, os dados/valores de aquisição de
créditos de telefonia pré-paga ou de cobrança mensal pós-paga e de
identificação dos usuários do Serviço Móvel Pessoal residentes nos municípios
apontados na presente ação, atinentes ao período dos 5 (cinco) anos anteriores
à sua propositura, desde que formadores dos trimestres em que não foram
alcançadas as metas de qualidade das redes de voz e dados, formando os
indicadores críticos de qualidade". 

Citada, a TIM S/A oferece contestação (Evento 8, PET1),
alegando, em suma, que; (i) o MPF não tem legitimidade para pleitear a
reparação de direitos individuais disponíveis; (ii) estão prescritos os fatos
ocorridos há mais de 05 anos do ajuizamento da demanda, sendo que 12 dos 20
municípios listados não tiveram qualquer descumprimento de meta após
07/11/2014; (iii) não há indicadores críticos de qualidade, sendo que, depois de
pontuais descumprimentos de meta em 08 das 31 cidades listadas na inicial entre
os anos de 2014/2016, os serviços vêm observando os indicadores de qualidade
sem qualquer descumprimento de meta mensal há quase de 04 anos; (iv)
realizou inúmeros investimentos na região nos últimos 03 anos; (v) "se há no
ordenamento jurídico órgão técnico com competência específica para fiscalizar
e punir eventuais descumprimentos de níveis de qualidade que se mostrem
intoleráveis do ponto de vista técnico, e tendo este órgão efetivamente atuado
no exercício desta competência, fazendo incidir sobre a Ré uma pesada
penalidade, não faz sentido o Ministério Público pretender substituir a Agência,
ajuizando demanda para exercer novo controle de qualidade e para exigir nova
penalização da Ré"; (vi) não houve defeito no serviço suficiente a dar ensejo à
indenização; (vii) não é qualquer violação do interesse dos consumidores que
acarreta dano moral difuso, não sendo qualquer aborrecimento ou dissabor do
dia-a-dia a justificar a indenização por dano moral; (viii) o pedido de rescisão
dos contratos sem imposição de multas aos consumidores, bem como o pedido
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de publicação da sentença em jornal de circulação regional, são totalmente
descabidos; (ix) não há utilidade justificada à exibição da documentação
requerida pelo autor, não sendo o caso de inversão do ônus da prova.

A Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, por sua vez,
apresentou contestação (Evento 11), sustentando, em síntese, que: (i) não tem
legitimidade passiva ad causam, pois já tem como atribuição fiscalizar as
prestadoras de serviço de telefonia por força de lei, incidindo a Súmula
Vinculante 27 do STF, sendo que a Súmula 506 do STJ também afasta sua
legitimidade.; (ii) no âmbito do Regulamento de Gestão da Qualidade da
Prestação do Serviço Móvel Pessoal (RGQ-SMP), aprovado pela Resolução nº
575, de 28 de outubro de 2011, estão previstas metas para indicadores de
qualidade associados à prestação do serviço; (iii) para os casos de
descumprimento das metas regulamentares, há previsão de sanções que
são estabelecidas em observância ao Regulamento de Aplicação de Sanções
Administrativas (RASA), aprovado pela Resolução nº 589/2012, e à
Metodologia aprovada pela Portaria nº 784, de 26 de agosto de 2014, após
a devida instauração de Procedimento de Apuração de Descumprimento de
Obrigações, cujo rito obedece ao Regimento Interno da Anatel (RIA), aprovado
pela Resolução nº 612/2013; (iv) de acordo como RGQ-SMP, a forma de
apresentação dos dados referentes a esses indicadores será por mês e por
Unidade da Federação (UF) ou então por Código Nacional (CN); (v) não havia
até recentemente obrigatoriedade de fornecimento de indicadores por município,
distrito, bairro ou rua; (vi) em 23 de dezembro de 2019 foi publicada a
Resolução nº 717, que aprovou o Regulamento de Qualidade dos Serviços de
Telecomunicações – RQUAL; (vii) este novo instrumento normativo passará o
controle da qualidade para granularidade municipal, após um período de
implementação; (viii) por ora, as prestadoras ainda estão sujeitas a obrigações
regulatórias por CN/UF; mesmo não constando no regulamento da Anatel a sua
obrigação de fiscalizar a prestação do SMP (telefonia móvel) por município,
ainda assim a Anatel o fez; (ix) o Informe nº 677/2019/COQL/SCO explica em
detalhes que os indicadores de qualidade aferidos pela fiscalização para a
operadora TIM ao longo dos últimos 3 anos tem revelado significativa melhora
nos 31 municípios abrangidos por esta ACP; (x) no caso específico
desses 31 municípios, pode-se constatar evolução dos resultados, na medida
em que nenhum deles apresentou criticidade de resultados para a operadora TIM
ao longo do ano corrente; (xi) não pode ser taxada de omissa por deixar de
exigir que a prestadora promova o ressarcimento dos usuários; (xii) destaca
ser  necessária a prevalência de suas decisões técnicas, no sentido da
jurisprudência e doutrina dominantes; (xiii) cabe ao autor promover o
cumprimento de sentença de procedência; (xiv) não é e nem pode servir como
órgão de execução da Justiça, pois, do contrário, não faria mais nada; (xv) não
detém oa dados solicitados pelo Juízo, os quais são de caráter exclusivo das
prestadoras de serviços de telecomunicações. 

O Tribunal atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento
interposto pela TIM contra a determinação de exibição de documentos (Evento
13).

Impugnação às contestações (Evento 15).
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As partes foram intimadas a especificar provas. O MPF requereu
apenas fosse determinada a preservação de guarda de arquivos pela TIM
(Evento 23). A TIM requereu a produção de prova documental complementar
(Evento 26). A ANATEL informou não ter provas a produzir (Evento 27).

A decisão do Evento 30 deferiu o requerimento de produção de
prova documental complementar realizado pela ré TIM, bem como determinou
que a mesma preservasse e guardasse os arquivos, documentos e dados de
interesse da presente demanda.

Juntada de documentos pela ré TIM (Evento 36).

Manifestações da ANATEL e do MPF (Eventos 40 e 42).

É o relatório. Decido.

2. Fundamentação

2.1. Preliminares

2.1.1. Preliminar da  ANATEL: ilegitimidade passiva ad causam

A ANATEL arguiu sua ilegitimidade passiva ad causam dizendo
que não lhe é imputada qualquer falha comissiva e que, na esteira da Súmula
Vinculante nº 27 do STF ("Compete à justiça estadual julgar causas entre
consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL
não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente."), não pode
ser considerada litisconsorte passiva necessária tão somente em razão de sua
condição de entidade fiscalizadora do serviço público de telefonia. Invoca
igualmente a Súmula 506 do STJ ("A Anatel não é parte legítima nas demandas
entre a concessionária e o usuário de telefonia decorrentes de
relação contratual.").

No entanto, a inicial sustenta que a ANATEL foi ineficiente em
sua atuação, descumprindo os deveres ínsitos para a qual foi criada. Ainda, que
"a persistência da prestação do Serviço Móvel Pessoal abaixo dos padrões
mínimos adequados e a ausência da reparação dos danos, por lapso de tempo
tão significativo, evidencia que a conduta até o momento adotada pela ANATEL
em face das operadoras foi insuficiente" (Evento 1, INIC1 - fl. 32).

Como se vê, não se questiona apenas a relação entre consumidor e
a concessionária, mas também a atuação da ré ANATEL, dizendo-se insuficiente
ao agir diante da afirmada vulneração dos interesses dos consumidores.

Se o agir ou não agir da ré resultará em sua responsabilização é
questão de mérito, que foi contestado pela Agência, demonstrando resistência
suficiente ao pedido.

Rejeito a preliminar. 

2.1.2. Preliminar da TIM: ilegitimidade do Ministério Público 
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Sustenta a TIM que o Ministério Público não tem legitimidade
para pleitear a reparação de direitos individuais disponíveis.

Na linha da esteira do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça há que estar presente a relevância social objetiva do direito defendido, a
fim de que o Ministério Público tenha legitimidade. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSUMIDOR. TELEFONIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Trata-se
na origem de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal
contra Telemar Norte Leste S.A. e Agencia Nacional de Telecomunicações -
Anatel, objetivando a defesa do consumidor em matéria de serviços prestados
pela empresa de telefonia ré no tocante à cobrança indevida pelo serviço de
Auxilio à Lista (utilizado pelo consumidor pelo número 102) e à insuficiente
distribuição de listas telefônicas obrigatórias aos usuários do serviço. 2. Em
primeiro grau os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, mas o
Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento às Apelações das rés
para reconhecer a ilegitimidade ativa do MPF. 3. Não há ofensa aos arts. 489
e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia relativa à legitimidade do
Ministério Público Federal para a defesa de interesses individuais
homogêneos, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução. 4. No mais a irresignação prospera, porque o acórdão recorrido
destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que o Ministério
Público possui legitimidade ad causam para propor Ação Civil Pública
voltada à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e
divisíveis, quando presente relevância social objetiva do bem jurídico
tutelado, como é o caso dos autos. Precedentes: REsp 1.331.690/RJ, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 2/12/2014 e AgInt nos EDcl no
REsp 1.600.628/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
13/5/2019.  5. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1800720/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019,
DJe 11/10/2019) - g.n.

No caso dos autos, em tese, há presença de relevância social na
causa de pedir e no pedido, na medida em que a busca pela qualidade na
prestação dos serviços de telefonia ultrapassaria o interesse daqueles que já são
usuários dos serviços e teria potencialidade de atingir a coletividade que reside
na área em que os serviços são disponibilizados, não se tratando de mera defesa
de interesses individuais disponíveis

A concretização ou não dessa possibilidade é questão de mérito. 

Ademais, a Ação Civil Pública pode ser ajuizada para a defesa de
interesses difusos ou coletivos, ou ainda para a defesa de interesses
individuais homogêneos, desde que se refiram a direito do consumidor (caso dos
autos), a teor do artigo 81, do Código de Defesa do Consumidor, ou quando
relevante o interesse social, conforme inteligência do art. 127 da Constituição
Federal.

Desta forma, reputam-se presentes as condições que asseguram a
atuação do autor, previstas no art. 129, incs. II e III, da Constituição Federal e
art. 5º da Lei Complementar n.º 75/93.
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Afasto a preliminar. 

2.2. Prejudicial de Mérito - Prescrição

Sustenta a ré TIM que estão prescritos os fatos ocorridos há mais
de 05 anos do ajuizamento da demanda, sendo que 12 dos 20 municípios
listados não tiveram qualquer descumprimento de meta após 07/11/2014
(ajuizamento da demanda)

Entretanto, o pedido de reparação veiculado na inicial limita-se ao
"período dos 5 (cinco) anos que antecederem à propositura da ação e o período a
ela subsequente", restando ressalvado o prazo previsto no art. 27 do CDC.

Ademais, pelo princípio da actio nata apenas flui o prazo
prescricional a partir do conhecimento da violação do direito afirmado, o que se
deu a partir da publicação em 19 de Junho de 2018 do site da ANATEL
(Fiscalização da Qualidade para os 5.570 municípios do país). 

Quanto à alegação de que em 12 municípios não houve violação de
meta após 07/11/2014, trata-se, obviamente, de questão inerente ao mérito da
demanda.

Rejeito, pois, as prejudiciais. 

2.3. Provas e inversão do ônus da produção

No despacho do evento 3 determinou-se a intimação da parte ré
para apresentar "em formato digital, os dados/valores de aquisição de créditos
de telefonia pré-paga ou de cobrança mensal pós-paga e de identificação dos
usuários do Serviço Móvel Pessoal residentes nos municípios apontados na
presente ação, atinentes ao período dos 5 (cinco) anos anteriores à sua
propositura, desde que formadores dos trimestres em que não foram alcançadas
as metas de qualidade das redes de voz e dados, formando os indicadores
críticos de qualidade".

Na contestação anexada ao Evento 11, afirmou a ANATEL que
"não detém os referidos dados, de caráter exclusivo das prestadoras de
serviços de telecomunicações conforme exposto no Informe
nº 677/2019/COQL/SCO em anexo, in verbis:

"3.3. De início, no que tange à decisão que determinou a juntada de
documentos pela parte autora, impende esclarecer que esta Agência não possui
os dados/valores de aquisição de créditos de telefonia pré-paga ou de
cobrança mensal pós-paga, bem como de identificação dos usuários do Serviço
Móvel Pessoal residentes no município apontado na presente ação. Desta
forma, taisinformações somente podem ser fornecidas pela própria operadora
ré."

A TIM, por sua vez, nada disse (Evento 8, PET1), tendo interposto
agravo de instrumento contra a decisão que determinou a exibição de dados.

O autor, intimado a especificar provas, informou não ter provas a
produzir (Evento 23).

https://www.anatel.gov.br/dados/controle-de-qualidade/fiscalizacao-municipal-da-telefonia-movel
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Por fim, a TIM juntou relatório técnico elaborado por engenheiros
e especialistas de sua rede, o qual é referente apenas ao período de agosto/2019
a janeiro/2020.

De qualquer forma, não se verifica prejuízo ao julgamento, uma
vez que foi ordenado a preservação, como referido pela Ilustre Relatora que
deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela TIM, ao
ressaltar que, eventual "temor de que, no futuro, a operadora venha alegar que
não dispõe de dados dos usuários do serviço, a serem beneficiados com a
restituição, em face do prazo estabelecido pelo Regulamento do Serviço Móvel
Pessoal (Anexo da Resolução n.º 477/2007) e pela Lei n.º 8.218/1991, pode ser
evitado pela determinação de preservação e guarda de arquivos, documentos e
dados" requisitados (Evento 13).

Entretanto, entendo que o autor não faz jus à inversão do ônus da
prova.

Segundo as regras ordinárias do Código de Processo Civil, é
responsável pela produção da prova a parte que dela se beneficie:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. 

Mas o parágrafo primeiro do mesmo artigo 373 prevê que o juiz
pode ordenar de maneira diversa. Senão, vejamos:

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do
fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde
que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

 No caso, trata-se de ação civil pública de responsabilidade por
danos causados aos consumidores, sendo aplicável a Lei n. 7.347/85, a qual
prevê em seu art. 21:

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e
individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu
o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei nº 8.078, de 1990)

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, VIII, do CDC,
prevê, como direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

No caso dos autos, exceto pelos dados anteriormente já tratados,
úteis para eventual cumprimento de sentença, o requerimento de inversão do
ônus probatório em favor do autor foi elaborado de forma genérica, para ser
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explicitado à vista das contestação, o que não ocorreu.

De fato, consta da exordial:

V.2.2. Outrossim, para formação do convencimento do Juízo acerca do alegado
nesta peça, também requer-se que seja oportunizada a produção de prova, por
todos os meios admitidos, em especial a prova testemunhal, documental e
pericial, a ser postulada no momento processual oportuno, se necessário for, o
que será avaliado após a apresentação das contestações. (evento 1, INIC1,
sublinhei)

No entanto, apesar de oportunizado, o autor não indicou nenhum
fato a demonstrar por outras provas (Evento 15), não havendo qualquer motivo
em concreto para que se inverta o ônus da produção em seu favor. 

Nesse particular, o autor assumiu que as provas constantes dos
autos são suficientes para atingir seu desiderato, considerando desnecessária a
dilação (Evento 23). 

Assim, entendo que o Ministério Público, no caso concreto, não
faz jus à inversão do ônus da prova.

Quanto ao mais, considero o feito suficientemente instruído,
comportando julgamento no estado em que se encontra (art. 355, I, NCPC).

2.4 Mérito

O Ministério Público Federal objetiva a procedência do pedido a
fim de de se reconhecer a existência de vício de qualidade da prestação de
Serviço Móvel Pessoal - SMP para os  usuários da operadora de telefonia móvel
TIM CELULAR S/A, residentes nos municípios de Ângulo-PR, Astorga-PR,
Cambira-PR, Colorado-PR, Cruzeiro do Sul-PR, Floraí-PR, Floresta-PR,
Flórida-PR, Iguaraçu-PR, Indianópolis-PR, Itaguajé-PR, Itambé-PR, Ivatuba-
PR, Jandaia do Sul-PR, Japurá-PR, Jussara-PR, Lobato-PR, Lupionópolis-
PR, Mandaguaçu-PR, Mandaguari-PR, Marialva-PR, Maringá-PR, Nova
Esperança-PR, Ourizona-PR, Paranacity-PR, Paranapoema-PR, Sabáudia-PR,
Santo Inácio-PR, São Jorge do Ivaí-PR, São Tomé-PR e Sarandi-PR, se
condenar a operadora à reparação de danos, bem como se reconhecer a
ineficiência na atuação da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL,
condenando-a a uma série de medidas relacionadas à concretização da
reparação dos danos em favor dos usuários. 

O autor afirma a prestação inadequada de serviços pela TIM a
partir de constatações efetuadas pela ANATEL, a qual informou uma Lista de
Municípios Críticos, ou seja, aqueles em que os indicadores de qualidade não
atenderiam a critérios determinados, a partir do segundo trimestre de 2013,
informando que os dados são tornados públicos no site da Agência Reguladora. 

Narra que, em 20/07/2012, a ANATEL, considerando a evolução
da taxa de reclamações de usuários quanto à prestação do SMP - Serviço Móvel
Pessoal, publicou despachos determinando a suspensão da comercialização e da
ativação de acessos do Serviço Móvel Pessoal, em alguns Estados da Federação
e para as empresas TIM, CLARO e OI, oportunizando que, em conjunto com
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outras, apresentassem Plano Nacional de Ação de Melhoria da Prestação do
SMP, a ser concluído em até 02 (dois) anos, contados a partir de sua aprovação
pela Agência Reguladora. Após a a apresentação dos planos, as suspensões de
comercialização e ativação de novos códigos de acesso foram levantadas. 

Superados os prazos para implementação dos Planos de Melhoria
do SMP, o número de municípios com indicadores críticos de qualidade caiu em
todo o país. Apesar disso, no primeiro trimestre de 2017, havia ainda, no Brasil,
o expressivo número de 531 municípios com ao menos um indicador crítico de
qualidade do serviço.

Ainda segundo o MPF, a inadequação da qualidade, nesses casos,
sugere que ela decorre, preponderantemente, de falhas na estrutura da rede de
transmissão de dados do tipo backhaul, que fazem a ligação de redes locais com
as redes centrais da internet (backbone), e não apenas da insuficiência de
elementos das redes locais, como ERBs etc. Assim, a solução demandada para
que os indicadores de qualidade passem a ser aceitáveis é de longo prazo e exige
investimentos por parte da operadora, do que se conclui que os usuários dos
serviços nos municípios tratados na petição inicial sofrerão, ainda, por algum
tempo, lesão coletiva de seus interesses e, atualmente, estão pagando por um
serviço que não lhes é prestado adequadamente.

A ré TIM alega que, em que pese ter havido pontuais não
atingimentos de metas entre os anos de 2014 e 2016, os descumprimentos foram
absolutamente pontuais, já tendo sido sanados há muitos anos, após pesados
investimentos feitos  na região. Sustenta que, depois de pontuais
descumprimentos de meta em 08 das 31 cidades listadas na inicial entre os anos
de 2014/2016, os serviços vêm observando os indicadores de qualidade sem
qualquer descumprimento de meta mensal há quase de 04 anos. São
praticamente 48 meses sem qualquer descumprimento e, a despeito de alguns
descumprimentos de metas entre 2014 e 2016, os municípios elencados na
inicial não estão dentre os municípios considerados críticos.

De fato, segundo gráfico extraído do site da ANATEL
(https://www.anatel.gov.br/dados/controle-de-qualidade/fiscalizacao-municipal-
da-telefonia-movel), a ré TIM apresentou uma expressiva redução de municípios
críticos de 2014 para 2020:
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O mesmo se verifica do mapa de registro de municípios críticos
em relação a ré TIM no território nacional, também extraído do site da ANATEL
(https://www.anatel.gov.br/dados/images/QUALIDADE/PagMonitoramento
SMP/2020_1tri/Mapa-CRITICOS-TIM.png), o qual demonstra  a existência
de apenas 02 municípios críticos no Estado do Paraná.

Em contrapartida, acerca dos municípios objeto da lide, o autor,
tendo em conta dados tornados públicos na página da Anatel na internet
(Fiscalização da Qualidade para os 5.570 municípios do país
- https://www.anatel.gov.br/dados/controle-de-qualidade/fiscalizacao-
municipal-da-telefonia-movel), elaborou tabelas com demonstração de que não
foram atendidos os padrões de qualidade mencionados anteriormente. Vejamos
(Evento 1, INIC1, fls. 25/28):

https://www.anatel.gov.br/dados/images/QUALIDADE/PagMonitoramentoSMP/2020_1tri/Mapa-CRITICOS-TIM.png
https://www.anatel.gov.br/dados/controle-de-qualidade/fiscalizacao-municipal-da-telefonia-movel
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Como se vê, o descumprimento dos padrões de qualidade pela
TIM, segundo apontado pelo próprio autor, em sua esmagadora maioria, se deu
no ano de 2014, havendo uma redução acentuada nos anos de 2015 e 2016, bem
como a ausência de irregularidades a partir de 2017, não havendo, por outro
lado, demonstração de que a situação de tais municípios pudesse ser considerada
crítica. 

Conforme “Pesquisa Pública (SEI)” disponível no site da
ANATEL, foi registrado em 21/03/2018, o Procedimento de Apuração de
Descumprimento de Obrigações (PADO) n. 53500.010436/2018-70 (os
documentos abaixo referidos estão todos inseridos no bojo do referido
processo), em desfavor da TIM, o qual já foi instruído e julgado em primeira
instância administrativa.

De acordo com os critérios da ANATEL, um município é
considerado crítico quando algum dos indicadores avaliados fica, numa
consolidação trimestral, abaixo de 85% para o indicador de acesso (voz ou
dados - 2G, 3G ou 4G) ou acima de 5%, no indicador de queda de conexão (voz
ou dados - 2G, 3G ou 4G). Tal informação se depreende do Informe n.º
30/2017/SEI/COQL8/COQL/SCO, proferido em 03/10/2017 (documento
2546620), que faz referência aos critérios fixados no Despacho
Cautelar n. 2.460/2015-COQL/SCO, nos seguintes termos:

https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
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Em 29/06/2018, foi proferido o INFORME Nº
342/2018/SEI/COQL/SCO (documento 2874875), no qual restou consignado a
existência de indícios de descumprimento pela TIM de determinações contidas
no Despacho Decisório nº 2.460/2015-COQL/SCO, quanto aos seguintes itens:

a) Não assegurar que nenhum município, onde o Serviço Móvel Pessoal (SMP)
era ofertado por apenas 1 (uma) operadora, apresentasse resultados abaixo de
85% para os indicadores de Acesso à Rede de Voz ou de Dados (2G, 3G e 4G),
ou acima de 5% para os indicadores de Queda das Redes de Voz ou de Dados
(2G, 3G e 4G), na média simples trimestral, evidenciando descumprimento à
determinação constante do item iii.a do Despacho Decisório n° 2.460/2015-
COQL/SCO, de 09.04.2015, conforme abaixo demonstrado:

b) Não assegurar que nenhum município, onde o Serviço Móvel Pessoal (SMP)
era ofertado por apenas 2 (duas) operadoras, apresentasse resultados abaixo
de 85% para os indicadores de Acesso à Rede de Voz ou de Dados (2G, 3G e
4G), ou acima de 5% para os indicadores de Queda das Redes de Voz ou de
Dados (2G, 3G e 4G), na média simples trimestral, evidenciando
descumprimento à determinação constante do item iii.b do Despacho Decisório
n° 2.460/2015-COQL/SCO, de 09.04.2015, conforme abaixo demonstrado:

c) Não assegurar que nenhum município, onde o Serviço Móvel Pessoal (SMP)
era ofertado por 3 (três) ou mais operadoras, apresentasse resultados abaixo
de 85% para os indicadores de Acesso à Rede de Voz ou de Dados (2G, 3G e
4G), ou acima de 5% para os indicadores de Queda das Redes de Voz ou de
Dados (2G, 3G e 4G), na média simples trimestral, evidenciando
descumprimento à determinação constante do item iii.c do Despacho Decisório
n° 2.460/2015-COQL/SCO, de 09.04.2015, conforme abaixo demonstrado:



26/06/2020 Documento:700008684653

https://sapiens.agu.gov.br/documento/438381902 18/24

A não observância dos patamares mínimos de qualidade do SMP
para todos os municípios atendidos pela prestadora foi confirmado
pelo PARECER n. 00986/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU, proferido em
14/03/2019 (documento 4253455), o qual concluiu que "restaram comprovadas
as infrações cometidas pela Prestadora, estando os documentos produzidos pela
área técnica devidamente fundamentados, a consideração das agravantes e
afastamento das atenuantes", nos seguintes termos:
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Atendendo à determinação contida no referido parecer, o Informe
nº 303/2019/COQL/SCO, de 07/08/2019 (documento 4437479), indicou e
fundamentou a metologia de aplicação da multa, fixando-a em
R$421.082,47, cuja respectiva sanção pecuniária foi aplicada a ré TIM
pelo Superintendente de Controle de Obrigações da Agência Nacional de
Telecomunicações, conforme Despacho Decisório nº 108/2019/COQL/SCO
(documento 4439040), que acolheu o teor dos informes  nºs
443/2018/SEI/COQL/SCO (documento 3119043) e
303/2019/COQL/SCO (documento 4437479), bem como o teor do Parecer nº
986/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU (documento 3959820)

  Aquela decisão foi alvo de recurso administrativo, que ainda não
teve o seu mérito analisado. A exigibilidade da multa se encontra suspensa, haja
vista atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo (documento
4903655),  o qual aguarda julgamento pelo Conselho Diretor

Todavia, nos termos do mencionado INFORME Nº
342/2018/SEI/COQL/SCO (documento 2874875), a ré TIM
descumpriu  determinações contidas no Despacho Decisório nº 2.460/2015-
COQL/SCO, quanto aos padrões mínimo do Serviço Móvel Pessoal, apenas
em relação a 12 Municípios, quais sejam:  Alto Caparaó (MG), Arroio do
Padre (RS), Chapada Gaúcha (MG), Ibicoara (BA), Penalva (MA),
Sapopema (PR), Tunápolis (SC), Varjão de Minas (MG), Bom Jesus da
Selva (MA) e Coronel Domingos Soares (PR), Rio do Pires/BA
e Mascote/BA.

É o que restou consignado no histórico do informe supracitado:

II - Histórico
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3.2. O Pado ora tratado foi instaurado por meio do Despacho Ordinatório de
Instauração nº 10/2018/SEI/COQL/SCO, de 28/03/2018. A empresa foi
notificada para apresentação de defesa por meio do Ofício nº
237/2018/SEI/COQL/SCO-ANATEL (SEI nº 2539650). Ato contínuo, por meio
da petição (SEI nº 2647354), a prestadora apresentou sua defesa, na qual
alegou, resumidamente, o que segue:

3.2.1. Do não atingimento dos indicadores de Acesso e Queda à Rede de Voz
ou de Dados em Municípios com um única Operadora: A Tim alegou que não
atingiu a meta em apenas duas cidades: Rio do Pires e Mascote, ambos no
Estado da Bahia, por terem apresentado problemas relacionados a
performance por meio de transmissão satélite. Consequentemente, receberam
diversas ações de otimização, inclusive a substituição de equipamento, ou
melhor, a migração da solução GILAT para a COMTECH, fato que ocasionou
uma maior estabilidade, e consequentemente, um desempenho mais eficiente na
prestação do serviço. Em relação ao município de Rio do Pires, a análise da
performance da Prestadora até dezembro de 2017 demonstra o reiterado
atingimento das metas regulamentares. Os indicadores de acesso e queda de
voz sempre estiveram dentro dos limites estabelecidos, ou seja, foi plenamente
assegurado que o SMP não apresentou, respectivamente, resultados inferiores
a 85% (oitenta e cinco por cento) e superiores a 5% (cinco por cento). Quanto
ao indicador de acesso de dados, foi demonstrado que a meta prevista deixou
de ser atendida em um período curto de tempo e alcançando percentuais
próximos aos exigidos.

3.2.2. No município de Mascote, considerando que a avaliação foi iniciada no
quarto trimestre de 2015, e que os problemas foram efetivamente sanados na
quinquagésima semana do referido ano, ou seja, no mês de dezembro. O não
atingimento das metas ocorreu durante curto período de tempo, sendo que a
partir de então fez-se presente a evolução, quando da análise da performance
da Prestadora até dezembro de 2017, que demonstra o reiterado atingimento
das metas regulamentares.

3.2.3. Do não atingimento dos indicadores de Acesso e Queda à Rede de Voz
ou de Dados em Municípios com duas Operadoras: A prestadora alegou que o
não atingimento da meta ocorreu em dez cidades, a saber: Alto Caparaó (MG),
Arroio do Padre (RS), Chapada Gaúcha (MG), Ibicoara (BA), Penalva (MA),
Sapopema (PR), Tunápolis (SC), Varjão de Minas (MG), Bom Jesus da Selva
(MA) e Coronel Domingos Soares (PR).

Portanto, embora a TIM tenha sido multada pela ANATEL
pelo descumprimento das determinações contidas no Despacho Decisório nº
2.460/2015-COQL/SCO, observa-se que tal descumprimento não restou
evidenciado em relação aos municípios elencados na inicial sob jurisdição
deste Juízo, ou seja, não restou demonstrada à alegada lesão aos
consumidores da TIM nos municípios de  Ângulo-PR, Astorga-PR,
Cambira-PR, Colorado-PR, Cruzeiro do Sul-PR, Floraí-PR, Floresta-PR,
Flórida-PR, Iguaraçu-PR, Indianópolis-PR, Itaguajé-PR, Itambé-PR,
Ivatuba-PR, Jandaia do Sul-PR, Japurá-PR, Jussara-PR, Lobato-PR,
Lupionópolis-PR, Mandaguaçu-PR, Mandaguari-PR, Marialva-PR,
Maringá-PR, Nova Esperança-PR, Ourizona-PR, Paranacity-PR,
Paranapoema-PR, Sabáudia-PR, Santo Inácio-PR, São Jorge do Ivaí-PR,
São Tomé-PR e Sarandi-PR, eis que, conforme fiscalização da ANATEL, no
tocante à TIM, apenas foram considerados críticos os municípios de Alto
Caparaó (MG), Arroio do Padre (RS), Chapada Gaúcha (MG), Ibicoara
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(BA), Penalva (MA), Sapopema (PR), Tunápolis (SC), Varjão de Minas
(MG), Bom Jesus da Selva (MA) e Coronel Domingos Soares (PR), Rio do
Pires/BA e Mascote/BA.

Neste contexto, considero que não houve prestação de Serviço
Móvel Pessoal - SMP pela ré TIM, nos municípios discriminados na
inicial, abaixo dos indicadores previstos como adequados pela Administração, o
que implica na improcedência dos pedidos.

Por outro lado, a atuação da ré ANATEL, ao contrário do que
alega o autor, não se pode reputar como omissa ou ineficiente neste caso
concreto.

A partir do aumento do uso do Serviço Móvel Pessoal - SMP a
ANATEL foi estabelecendo em sua esfera de atuação normas relacionadas à
qualidade desse serviço, o que a inicial reconhece, quando alude,
exemplificativamente, à Resolução nº 317, de 2002, que dispôs sobre o Plano
Geral de Metas e Qualidade - PGMQ, da Resolução nº 335, de 2003, que
aprovou o Regulamento de Indicadores de Qualidade do Serviço Móvel Pessoal
– SMP, da Resolução nº 575, de 2011, que aprovou o Regulamento de Gestão da
Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP. 

Especificamente quanto à atuação em face da TIM,
esta foi cientificada pela ANATEL pela primeira vez em 2012 acerca da
necessidade da adoção das providências para melhor prestação do serviço de
telefonia móvel (conf. Informe n.º 30/2017/SEI/COQL8/COQL/SCO,
documento n. 2546620 do Processo Administrativo n.º 53500.010436/2018-
70), elencadas no já mencionado Despacho Cautelar n. 2.461/2015-
COQL/SCO. 

Nos momentos subsequentes, especialmente após o término dos
prazos estabelecidos referido Despacho Cautelar, a ANATEL, em relação à
operadora ora ré, exercendo sua função de órgão regulador das
telecomunicações (artigo 8° da Lei n° 9.472/1997), adotou as medidas
necessárias para atendimento do interesse público, no que se refere a normatizar
a prestação do serviço de telecomunicação, bem como expedir autorização para
esse serviço, fiscalizando e aplicando sanções, como previsto no art. 19, X e XI,
da Lei nº 9.472/1997.

A análise dos dados fornecidos pelo site da ANATEL
(Fiscalização da Qualidade para os 5.570 municípios do país), multicitados
na inicial, demonstra que, além de instaurar, instruir e submeter proposta de
aplicação de sanções nos processos referentes aos descumprimentos de metas de
qualidade das operadoras, a Agência monitora e avalia a qualidade dos serviços
prestados. Tanto é que isso culminou na abertura de processo administrativo, no
qual houve aplicação de multa, ainda que atualmente suspensa e impugnada por
recurso administrativo. 

Não bastasse essas constatações, os dados trazidos no INFORME
Nº 677/2019/COQL/SCO, que subsidiam e integram a contestação (Evento 11,
OUT2), não foram rechaçados ou tiveram a veracidade impugnada pelo autor,
confirmando a atuação da Agência atende sua função institucional.

https://www.anatel.gov.br/dados/controle-de-qualidade/fiscalizacao-municipal-da-telefonia-movel
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3. Dispositivo

Ante o exposto, afasto as preliminares, rejeito a prejudicial de
mérito e julgo improcedente a presente demanda, declarando extinto o
processo, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Sem honorários advocatícios, custas e despesas processuais (artigo
18 da Lei nº 7.347/85).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ JÁCOMO GIMENES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março
de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
700008684653v57 e do código CRC b4e79e39.
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