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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
2ª Vara Federal de Maringá

Av. XV de Novembro, 734 - Bairro: Centro - CEP: 87013-230 - Fone: (44)3220-2852 - www.jfpr.jus.br -
Email: prmar02@jfpr.jus.br

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5017072-39.2019.4.04.7003/PR

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL
RÉU: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.

SENTENÇA

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público
Federal em face de Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e
NEXTEL Telecomunicações Ltda. por meio da qual se pretende a procedência
do pedido para que o Juízo:

"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 qualidade, 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 – RGC;

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
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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
ANATEL diante 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”;"

Inicialmente, o autor anuncia a busca de 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.
Aduz que objetiva ainda impor obrigações à ANATEL, em decorrência de
insuficiência no desempenho de suas atribuições, vinculado à manutenção dos
danos e à reparação, na seada administrativa, pelo ente regulado (operadora).

Argumenta, em resumo, que: a Lei Geral de Telecomunicações –
LGT (Lei nº 9.472/1997), dispondo sobre a organização e exploração desses
serviços, 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, dadas as características dessa
espécie de serviço, ocorra observando parâmetros mínimos;  a ANATEL
estabeleceu em âmbito infralegal normas relacionadas à qualidade do Serviço
Móvel Pessoal - SMP; 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; a NEXTEL
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; 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
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com ao menos um indicador crítico de qualidade do serviço; 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; a solução para a melhoria exige investimentos por parte da
operadora e implantação de infraestrutura ainda não disponibilizada; muitos
consumidores/usuários do Serviço Móvel Pessoal estão pagando por um serviço
que não lhes é prestado adequadamente, já que contém vício de qualidade; a
LGT prevê a reparabilidade dos danos sofridos pelos usuários dos serviços de
telecomunicações; o dano foi verificado e documentado pela Agência
Reguladora; 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; 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; a coleta dos dados dos indicadores críticos de qualidade continuaria a
ser feita por município, e não por Estado federado ou Código Nacional; 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; 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; 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;
verificou-se que o serviço de telefonia móvel da NEXTEL foi prestado fora dos
padrões de qualidade adequados, conforme tabelas; os municípios sofreram e
vêm sofrendo ofensa patrimonial; 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; 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); 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; 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; não se
justifica qualquer tratamento diferenciado para a Operadora NEXTEL desde o
exato momento que ela ingressou no mesmo setor do mercado disputado
pelas demais operadoras, fornecendo o Serviço Móvel Pessoal e concorrendo
com elas; foi vulnerado o princípio da eficiência; a identificação dos usuários
lesados está inserida na esfera de atribuições ordinárias da ANATEL, que deve
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também promover as medidas de regulação e controle demandadas para que
ocorra a restituição cabível; 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;  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; 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; o valor
da indenização deve levar observar o abalo à credibilidade de todo o sistema de
telecomunicações.

O autor formula requerimentos e atribui à causa o valor de R$
100.000,00 (cem mil reais). 

O despacho do evento 3  determina 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". 

A Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL apresenta
contestação e anexa documentos (evento 7). Argui preliminarmente sua
ilegitimidade 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; não há acusação de qualquer falha comissiva; também a
Súmula 12 do STJ afasta sua legitimidade. 

Quanto ao mérito, a ANATEL alega, em resumo, que: 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; 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;
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); dessa feita, não havia até recentemente obrigatoriedade
de fornecimento de indicadores por município, distrito, bairro ou rua; em 23 de
dezembro de 2019 foi publicada a Resolução nº 717, que aprovou
o Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações – RQUAL;
este novo instrumento normativo passará o controle da qualidade para
granularidade municipal, após um período de implementação;  por ora, as
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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;
o Informe nº 021/2020/COQL/SCO explica em detalhes que os indicadores de
qualidade aferidos pela fiscalização para a operadora NEXTEL ao longo dos
últimos 3 anos tem revelado significativa melhora nos 9 municípios abrangidos
por esta ACP; no caso específico desses 9 (nove) municípios, pode-se constatar
evolução dos resultados, na medida em que nenhum deles apresentou criticidade
de resultados para a operadora NEXTEL ao longo dos 2 (dois)
últimos trimestres de aferição; não pode ser taxada de omissa por deixar de
exigir que a prestadora promova o ressarcimento dos usuários; destaca
ser  necessário a prevalência de suas decisões técnicas, no sentido da
jurisprudência e doutrina dominantes; cabe ao autor promover o cumprimento
de sentença de procedência; não é e nem pode servir como órgão de execução da
Justiça, pois, do contrário, não faria mais nada;  não detém esses dados, de
caráter exclusivo das prestadoras de serviços de telecomunicações. 

A ré NEXTEL Telecomunicações Ltda. apresenta contestação e
anexa documentos no evento 9. Argui preliminar de ausência de interesse de
agir do Ministério Público, dizendo que os direitos defendidos não possuem
relevância social. Sustenta também que o direito de reclamar sobre suposto vício
na prestação de serviços relacionados aos índices que antecedem noventa dias da
propositura da demanda decaiu, conforme artigo 26 do Código de Defesa do
Consumidor.

Quanto ao mérito, inicialmente defende o agir da ANATEL,
dizendo que a Agência não foi inerte no desempenho de suas atribuições e que
os documentos por ela anexados demonstram que o serviço foi prestado de
forma satisfatória. Aduz que não tem compromisso de abrangência, o que resulta
na a improcedência dos pedidos formulados com relação aos municípios de
Astorga, Cambira, Colorado, Cruzeiro do Sul, Flórida, Indianópolis, Ivatuba,
Jandaia do Sul, Jussara, Lobato, Mandaguaçu, Marialva, Nova Esperança,
Ourizona, Paranacity, Paranapoema, Sabáudia, Santo Inácio e Sarandi, todos do
Estado do Paraná. 

A NEXTEL alega ainda em sua defesa, em síntese, que: os
documentos anexados como prova referem-se a operadoras estranhas à lide; nem
mesmo para os 11 (onze) municípios em que assumiu compromisso de
abrangência, quais sejam: Ângulo, Floraí, Floresta, Iguaraçu, Itaguajé, Itambé,
Lupionópolis, Mandaguari, Maringá, São Jorge do Ivaí, São Tomé, as pretensões
autorais possuem supedâneo fático-probatório ou legal aptos a fundamentar a
procedência do pedido; não há prova de descumprimento de obrigação
contratual estabelecida com seus consumidores; nem a Resolução n. 717, de
23/12/2019, contém previsão de ressarcimento; a ausência de predeterminação
de uma quantidade mínima de eventos resulta em conclusões equivocadas no
que diz respeito à qualidade das redes; exigir as mesmas metas pelos mesmos
critérios das operadoras que atuavam no mercado há mais de 10 (dez) anos é no
mínimo boicotar a justa concorrência, garantia pela Lei de Telecomunicações;
não foi demonstrada sua culpa, de sorte que não há falar em responsabilização;
não há prova de dano ou reclamação dos consumidores residentes naquelas
cidades; o dano material não pode ser presumido para que possa resultar em
pedido indenizatório; em caso de eventual reconhecimento, a indenização por
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danos morais deve ater-se à razoabilidade. Sustenta também ser descabido o
pedido de publicação da decisão, por ser medida inadequada, onerosa e
desproporcional; não cabe a inversão do ônus da prova, pois o autor tem
condições de produzir as provas necessárias ao reconhecimento pretendido. 

O autor oferta réplica e silencia quanto à intimação para
especificar provas a produzir (evento 12). 

É o relatório. DECIDO. 

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". 

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. Preliminar da NEXTEL: ausência de interesse de
agir/legitimidade do Ministério Público 

Sustenta a NEXTEL que não é debatida nenhuma questão de
relevância social e que isso revela ausência de interesse de agir do Ministério
Público, ao qual faltaria legitimidade para propor a presente ação civil pública.

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: 
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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.

A concretização ou não dessa possibilidade é questão de mérito. 

Desta forma, reputam-se presentes as condições que asseguram a
atuação do autor, previstas no art. 129, incs. II e III, da CF/88 e art. 5º da LC
75/93.

Rejeito a preliminar. 

3. Decadência e Prescrição

Sustenta a ré NEXTEL que, por se tratar de alegação de vício de
qualidade contido na prestação do Serviço Móvel Pessoal - SMP, incidiu o prazo
de 90 (noventa) dias previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor -
CDC, tendo se operado a decadência.
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Importa lembrar que o SMP prestado tem natureza continuada, não
sendo determinado pela ré o término de sua execução, o que afasta a aplicação
do prazo decadencial do art. 26 do CDC.

Quanto à prescrição, 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). 

Rejeito, pois, as prejudiciais. 

4. 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 7, afirmou a ANATEL que "não
detém esses dados, de caráter exclusivo das prestadoras de serviços de
telecomunicações (Informe nº 15/2020/COQL/SCO), in verbis: 

3.3. De início, no que tange aos documentos requeridos pelo MPF
mencionados no item "b", 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, tais
informações somente podem ser fornecidas pela própria operadora ré."

A NEXTEL nada disse (evento 9). Anexou relatório de "clientes"
(evento 9, OUT6) com alguns dados, mas sem informar valores e períodos
cobrados, ou prestar maiores esclarecimentos. 

O autor, por sua vez, embora intimado a impugnar a contestação e
especificar provas, apenas ofertou réplica e nada mais requereu. 

De qualquer forma, não se verifica prejuízo ao julgamento, uma
vez que pode ser ordenado haja a preservação, como referido pela Ilustre
Relatora que deferiu efeito suspensivo em hipótese semelhante a outra
operadora, no Agravo de Instrumento AG 5011103-66.2020.4.04.0000, 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

https://www.anatel.gov.br/dados/controle-de-qualidade/fiscalizacao-municipal-da-telefonia-movel
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evitado pela determinação de preservação e guarda de arquivos, documentos e
dados" requisitados (QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE
PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 23/03/2020 - itálico nosso).

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
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)
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No entanto, apesar de oportunizado, o autor não indicou nenhum
fato a demonstrar por outras provas (evento 12), 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. 

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).

5. Mérito

5.1 Serviço Móvel Pessoal. Danos materiais.

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
NEXTEL Telecomunicações Limitada, 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 NEXTEL 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 algumas empresas, oportunizando que, em conjunto com 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. 

Quanto à NEXTEL, em 1 de agosto de 2014, foi exarado o
Despacho Decisório nº 3.955/2014-COQL/SCO (cópia do documento
PROCADM18 do evento 1 - fl. 556) que, dentre outras medidas, determinava
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que fizesse a disponibilização mensal, à fiscalização da ANATEL, dos dados
brutos dos indicadores “acesso à rede de voz" , “acesso à rede de dados”,
“desconexão de voz” e “desconexão de dados” de todas as antenas do SMP, nos
formatos definidos pela Gerência de Controle de Obrigações de Qualidade.

A partir de fevereiro de 2015, a NEXTEL iniciou a prestação do
Serviço Móvel Pessoal e, após 22 de abril de 2015, foi cientificada do Despacho
Decisório nº 2.778/2015 - COQL/SCO (cópia do documento PROCADM18 do
evento 1 - fl. 557) que, dentre outras medidas, determinava que adotasse
medidas para que nenhum município tivesse, na média trimestral, resultados
abaixo de 85% para os indicadores de Acesso às Redes de Voz e de Dados e
acima de 5% para os indicadores de Queda de Voz e de Dados, à partir de: - 6
(seis) meses para os municípios atendidos exclusivamente por uma operadora; -
9 (nove) meses para os municípios atendidos por duas operadora - 15 (quinze)
meses para todos os demais municípios.

Segundo o autor, com lastro nas informações prestadas pela
ANATEL, ao final dos prazos, os descumprimentos foram apurados e ensejaram
a instauração do Procedimento de Apuração de Descumprimento de Obrigações
(PADO) nº 53500.084182/2017-45, em fase de instrução processual naquela
Agência.

O PADO nº 53500.084182/2017-45 foi registrado em
07/12/2017,conforme “Pesquisa Pública (SEI)” disponível no site da
ANATEL. Nele, após oportunizada a apresentação de defesa, foram exarados o
Informe  Nº 315/2019/COQL/SCO e o Informe  Nº 710/2019/COQL/SCO, com
proposta de aplicação de multa em desfavor da NEXTEL pelo descumprimeto
do  Despacho Decisório nº 2.778/2015-COQL/SCO-COQL/SCO, de
22/04/2015.

Na contextualização levada a efeito no Informe  Nº
315/2019/COQL/SCO foi consignado: 

"Embora a Nextel não tenha sido incluída à época do Plano de Melhorias, a
análise dos resultados apurados pela fiscalização da Agência quanto aos
indicadores de rede, consubstanciados no Informe nº 155/2014-COQL, de
10/04/2015, evidenciou a existência de resultados reiteradamente críticos em
vários municípios, servindo de fundamento para a expedição, em 22/04/2015,
do Despacho Decisório nº 2778/2015-COQL/SCO, em face da referida
prestadora, estabelecendo o seguinte:

"i) DETERMINAR à Nextel Telecomunicações Ltda. que adote as ações
necessárias para que nenhum município alcance 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 trimestral, a partir: (a) de 6
meses para os municípios atendidos exclusivamente pela empresa
referenciada; (b) de 9 meses para os municípios atendidos pela
operadora referenciada e mais uma operadora; (c) de 15 meses para
todos os demais municípios atendidos pela empresa, independentemente
da quantidade de operadoras que atendem o município; ii)
DETERMINAR à Gerência de Controle de Obrigações de Qualidade –
COQL, que proceda a avaliação trimestral dos citados indicadores, até
o limite de 18 meses; iii) DETERMINAR à Nextel Telecomunicações
Ltda que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente à Anatel plano para

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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envio de SMS à sua base de usuários para informar que a Anatel
disponibiliza ranking de qualidade por município em seu sítio
eletrônico www.anatel.gov.br e no aplicativo gratuito “Anatel Serviço
Móvel”, disponível em terminais com sistemas operacionais “Android”,
“iOS” e “Windows Phone”; iv) FIXAR multa de até R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais) por eventual descumprimento de cada meta
constante do item “i” e/ou do item “iii”; v) NOTIFICAR a Nextel
Telecomunicações Ltda. para conhecimento e cumprimento deste
Despacho.

Conforme estabelecido no item "ii", a COQL realizou o acompanhamento
trimestral dos resultados apurados para todos os municípios do Brasil e tornou
públicos os resultados em sua página da internet e em aplicativo para
terminais móveis “Anatel Serviço Móvel”. Cabe ressaltar que os valores
apurados para os referidos indicadores (acesso e queda de voz/dados para 2G,
3G e 4G) foram obtidos por meio de procedimento fiscalizatório que extrai os
contadores de interface aérea diretamente dos sistemas da prestadora para
calcular os indicadores de cada estação, para todos os municípios. Essa
fiscalização iniciou-se no âmbito do acompanhamento do Plano de Melhorias
e foi mantida por meio do processo de Monitoramento de Redes para
acompanhamento do cumprimento da medida cautelar, conforme determinação
contida no Despacho Decisório n° 3.955/2014-COQL/SCO, de 01/08/2014.

Os resultados desse procedimento fiscalizatório encontram-se
consubstanciados nos relatórios de fiscalização nº 0013/2016/GR02 (referente
aos resultados de jan a dez/15) e nº 0009/2017/GR08 (referente aos resultados
de jan a dez/16). 

O acompanhamento da cautelar, conforme estabelecido no Despacho, deu-se
por meio de avaliações trimestrais, nos seguintes prazos estabelecidos:

a) 6 meses: análise da média simples dos resultados do 4º trimestre de 2015
(out/nov/dez) para os municípios atendidos por apenas uma operadora;

b) 9 meses: análise da média simples dos resultados do 1º trimestre de 2016
(jan/fev/mar) para os municípios atendidos por 2 (duas) operadoras e 2ª
avaliação do 1º prazo;

c) 12 meses: análise da média simples dos resultados do 2º trimestre de 2016
(abr/mai/jun) para a 3ª avaliação do 1º prazo e 2ª avaliação do 2º prazo;

d) 15 meses: análise da média simples dos resultados do 3º trimestre de 2016
(jul/ago/set) para os municípios atendidos por mais de 2 (duas) operadoras, 3ª
avaliação do 2º prazo e 4ª avaliação do 1º prazo." (apenas o negrito é
original)

Aqui importa avaliar a alegação da ré NEXTEL em sua
contestação  (evento 9, PET_INTERCORRENTE1) no sentido de que os
municípios paranaenses de Astorga, Cambira, Colorado, Cruzeiro do Sul,
Flórida, Indianópolis, Ivatuba, Jandaia do Sul, Jussara, Lobato, Mandaguaçu,
Marialva, Nova Esperança, Ourizona, Paranacity, Paranapoema, Sabáudia, Santo
Inácio e Sarandi não fazem parte do seu Compromisso de Abrangência, sendo
improcedente os pedidos em relação a eles.

Nesse particular, tem razão a ré.

http://www.anatel.gov.br/
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A consulta à lista disponibilizada pelo site da ANATEL nos
indicadores de qualidade relacionados na Fiscalização da Qualidade para os
5.570 municípios do país demonstra que nenhum daqueles figura na Lista de
Municípios Críticos.

Além disso, o autor não impugnou a afirmação de que esses
mesmos municípios não são atendidos pela NEXTEL, incluindo Japurá-PR, e
nem poderia ser diferente, pois eles não constam na informação de cobertura e
nem na lista completa dos municípios cobertos por ela em seu sítio na Rede
Mundial de Computadores (www.nextel.com.br).

A conclusão inarredável é a de que os pedidos de reconhecimento
de existência de vícios no serviço e de condenação da Operadora à reparação de
danos são realmente improcedentes em relação aos municípios paranaenses
de Astorga, Cambira, Colorado, Cruzeiro do Sul, Flórida, Indianópolis, Ivatuba,
Jandaia do Sul, Japurá, Jussara, Lobato, Mandaguaçu, Marialva, Nova
Esperança, Ourizona, Paranacity, Paranapoema, Sabáudia, Santo Inácio e
Sarandi, independentemente da análise que se faça em relação aos demais. 

Quanto aos municípios de Lupionópolis e Mandaguari, embora
sujeitos à cobertura da NEXTEL, não aparecem na lista de municípios críticos, o
que igualmente resulta na improcedência daqueles pedidos quanto a eles. 

Resta, assim, a análise em relação ao serviço prestado aos nove
municípios remanescentes, quais sejam, Ângulo-PR,  Floraí-PR, Floresta-
PR, Iguaraçu-PR,  Itaguajé-PR, Itambé-PR,Maringá-PR, São Jorge do Ivaí-PR,
São Tomé-PR.

Sobre esses municípios, 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, págs. 25/27):

https://www.anatel.gov.br/dados/controle-de-qualidade/fiscalizacao-municipal-da-telefonia-movel
https://www.nextel.com.br/cobertura/nacional/mapa-3g
https://www.nextel.com.br/Files/documents/cobertura_municipios.pdf
https://www.anatel.gov.br/dados/controle-de-qualidade/fiscalizacao-municipal-da-telefonia-movel
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A NEXTEL se limitou a afirmar a ausência de prova de vício nos
seus serviços, mas esses dados constam de informação disponibilizada pela
ANATEL em seu site e também no PADO.
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Além disso, eles não foram especificamente impugnados pela
NEXTEL que assumiu o risco da atitude, atraindo para si as consequências do
art. 341 do CPC (Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente
sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se
verdadeiras as não impugnadas..."), ou seja, de serem presumidas verdadeiras as
afirmações da parte adversa. 

A afirmação da ré de que a pouca quantidade de reclamações nos
PROCONS demonstraria a inexistência de deficiência na prestação de serviços
em nada altera a constatação, um vez que os critérios eleitos para a aferição
foram outros, como visto.

De fato, um município foi considerado crítico quando algum dos
indicadores avaliados ficou, 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), não guardando
correlação com o número de reclamações levadas aos PROCONS, o que pode
inclusive simplesmente revelar conformismo diante da deficiência.

A ré ainda impugna a metodologia adotada para o cálculo por meio
do qual se aferiu o cumprimento das metas de qualidade, dizendo que leva em
conta uma quantidade inexpressiva de valores, o que não permitiria avaliar o
comportamento da rede. 

No entanto, no PADO nº 53500.084182/2017-45, conforme
“Pesquisa Pública (SEI)” disponível no site da ANATEL, precisamente
no Informe  Nº 315/2019/COQL/SCO (documento SEI 4492194), consignou-se:

"VI.5.d) Da definição da quantidade mínima de eventos para a correta
apuração das métricas por município - validade estatística

Do ponto de vista estatístico, a prestadora pretende, por analogia ao
tratamento concedido à Nextel, nos autos do Processo 53500.017039/2014, que
esta Agência descaracterize o rol de descumprimentos averiguado quando seu
volume não atingir os parâmetros da relevância estatística necessária ao
cálculo das metas. Sobre esta questão, é necessária a convergência da decisão
a ser proferida neste processo, em face de precedente do Conselho Diretor, em
caso similar, cuja decisão consta nos autos do Processo
53500.017039/2014, nos termos da Análise n.º  84/2016/SEI/AD
(SEI 0892843).

Naquela ocasião, o Conselho Diretor da Agência acolheu integralmente a
fundamentação da Nextel, no sentido de que seria preciso se definir
formalmente uma quantidade mínima de eventos para que sejam apurados
indicadores de qualidade das redes. No estudo sobre relevância estatística dos
indicadores de qualidade, apresentado pela Nextel, a quantidade mínima foi de
1.225 (mil, duzentos e vinte e cinco) eventos, devendo ser aplicado sobre os
cada um dos termos que individualmente formam os denominadores nas
fórmulas dos indicadores de qualidade.  As desconformidades que não se
enquadrarem dentro desses parâmetros devem ser descaracterizadas,
afastando-se seu sancionamento.

O Conselho Diretor não determinou necessariamente a adoção do estudo
apresentado pela Nextel, mas a análise estatística das infrações observadas.
Nesse sentido, a Agência, avaliando a metodologia proposta pela Nextel,

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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entendeu pela sua pertinência técnica e, portanto, válida para o cumprimento
da determinação do Conselho Diretor.

Os efeitos da aplicação do filtro estatístico nas infrações ora em apuração
serão clareadas mais adiante no documento.

(...)

VI.9.d) Da definição da quantidade mínima de eventos para a correta
apuração das métricas por município - validade estatística

Da questão da relevância estatística, vê-se que há necessidade de convergência
da decisão que será proferida no âmbito do presente processo com decisão no
caso similar exarada nos autos do Processo 53500.017039/2014 pelo Conselho
Diretor, consignado na Análise n.º  84/2016/SEI/AD (SEI 0892843), nos autos
do PADO n.º 53500.017039/2014-03.

Os fatos alegados remetem para o título VI.5.d deste informe." 

Analisando o Processo 53500.017039/2014-03 (PAC: Indicadores
de Qualidade - Interessado: Nextel Telecomunicações Ltda.) no site da
ANATEL consta Despacho Ordinatório SEI 0961019 (16/11/2016) por meio do
qual o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, 
"examinando os autos do processo em epígrafe, referente ao Recurso
Administrativo interposto pela NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.,
contra decisão do Superintendente de Controle de Obrigações, consubstanciada
no Despacho Decisório nº 2.778/2015–COQL/SCO, de 22 de abril de 2015,
decidiu, em sua Reunião nº 813, de 10 de novembro de 2016, tendo por
fundamento a Análise nº 84/2016/SEI/AD (SEI nº 0892843), solicitar à
Superintendência de Controle de Obrigações (SCO) que, quando do
acompanhamento e controle das obrigações previstas na alínea i do Despacho
Decisório nº 2.778/2015–COQL/SCO, de 22 de abril de 2015, analise e
considere os estudos sobre relevância estatística nos indicadores de qualidade
e a proposta de valor mínimo de eventos para o cálculo dos indicadores da
Anatel, protocolizados pela NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA" .

O que se vê é que desde o Despacho Ordinatório SEI/ANATEL
0961019, ou seja, 16/11/2016, já havia orientação para que se considerasse um
mínimo de eventos para o cálculo dos indicadores pela ANATEL, conforme
solicitado pela NEXTEL.

Assim, chega-se à conclusão de que isso foi feito no Processo nº
53500.084182/2017-45, por ocasião do Informe  nº 315/2019/COQL/SCO
(SEI/ANATEL 4492194), publicado em 10/09/2019, portanto antes do
ajuizamento da presente, e do Informe nº 710/2019/COQL/SCO
(SEI/ANATEL 5031850, de 24/01/2020), que retificou o valor da multa
aplicada, os quais subsidiaram os respectivos despachos decisórios.

A insurgência quanto à metodologia para a apuração dos
indicadores feita pela NEXTEL nos presentes autos, mormente no que se refere
ao número de eventos, assim, não pode ser acatada porque elaborada em termos
genéricos, uma vez que já havia sido manifestada na via administrativa, tendo a

https://sei.anatel.gov.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_publicacao_legado=&id_documento=1045344&id_orgao_publicacao=0
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ANATEL, no Processo 53500.017039/2014-03, determinado as adequações, por
meio do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, como
visto. 

Vale dizer que, embora a NEXTEL refira na contestação a
proposta de definição formal de quantidade mínima de eventos à ANATEL, em
nenhum momento trouxe demonstração em concreto de que isso não foi
atendido no caso presente, não obstante a decisão administrativa anterior da
Agência com a determinação, motivo pelo qual o argumento não convence. Não
se olvide que aquelas determinações se tratam de atos administrativos, logo,
revestidas dos atributos típicos à espécie. 

Não prospera igualmente a afirmação de que se afetaria a justa
concorrência, não se aplicando à NEXTEL o índices de qualidade e critérios das
operadoras que atuavam no mesmo seguimento anteriormente.

Como visto, a partir de fevereiro de 2015, a NEXTEL iniciou a
prestação do Serviço Móvel Pessoal e, após 22 de abril de 2015, foi cientificada
do Despacho Decisório nº 2.778/2015 - COQL/SCO (documento OUT73 do
evento 1). Portanto, não pode a NEXTEL agora, após aceitar e descumprir as
condições de ingresso e permanência, invocar que as determinações influem
na concorrência.

Ademais, a justa concorrência seria afetada se ocorresse o
contrário, pois a ré, ciente das condições em que ofertaria o serviço, seria
colocada em posição mais favorável que todas as demais operadoras de
telefonia.

Assim, reputa-se provado que houve prestação de Serviço Móvel
Pessoal - SMP pela ré NEXTEL abaixo dos indicadores previstos como
adequados pela Administração. 

A ré NEXTEL sustenta que não há comprovação de danos
materiais experimentados pelos consumidores dos municípios a serem
reparados.

Contudo, a oferta do Serviço Móvel Pessoal em níveis
considerados críticos pela Agência Reguladora implica em pagamento por
serviço que não é adequadamente prestado, o que resulta na obrigação de
reparar, de acordo o que assegura o Código de Defesa do Consumidor, nos
artigos 20 a 25:

"Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os
tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por
aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou
mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua
escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem
prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
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§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente
capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que
razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as
normas regulamentares de prestabilidade.

Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de
qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de
empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que
mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes
últimos, autorização em contrário do     consumidor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por
inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de
termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite,
exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções
anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos
responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções
anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto
ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou
importador e o que realizou a incorporação."

Ainda, a Lei Geral das Telecomunicações, Lei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997, prevê:

Art. 3° O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:

I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e
regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território
nacional;

(...)

XII - à reparação dos danos causados pela violação de seus direitos.

Art. 126. A exploração de serviço de telecomunicações no regime privado será
baseada nos princípios constitucionais da atividade econômica.

Art. 127. A disciplina da exploração dos serviços no regime privado terá por
objetivo viabilizar o cumprimento das leis, em especial das relativas às
telecomunicações, à ordem econômica e aos direitos dos consumidores,
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destinando-se a garantir:

I - a diversidade de serviços, o incremento de sua oferta e sua qualidade;

II - a competição livre, ampla e justa;

III - o respeito aos direitos dos usuários;

(...)

V - o equilíbrio das relações entre prestadoras e usuários dos serviços;

(...)

VIII - o cumprimento da função social do serviço de interesse coletivo, bem
como dos encargos dela decorrentes;

(...)

X - a permanente fiscalização.

Como delineado na inicial, os indicadores eleitos pela Agência a
fim de avaliar a qualidade do SMP (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" (evento 1, INIC1, pág.
21).

Comprovada a prestação aquém do entendido como razoável, o
valor pago pelo consumidor acabou remunerando esse serviço em excesso,
sendo cabível a reparação proporcional. 

Para a reparação, a inicial argumenta que "a monta a ser restituída
deve corresponder a, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor total pago por
usuário do Serviço Móvel Pessoal da operadora ré residente nas cidades
mencionadas, percentual a ser considerado incidente separadamente por
indicador crítico de qualidade, multiplicado pelos meses componentes dos
trimestres em que não foram atingidas as metas de qualidade, bem como em
relação aos trimestres em que a situação vier a se repetir". 

A contestação da ré NEXTEL insiste que não há prova do dano
material, o que impede a reparação, inclusive na forma pretendida.

No entanto, como visto, considera-se demonstrado o dano
material, observando-se que a proporcionalidade eleita na inicial levam em
conta o indicador de qualidade não atingido e o número de meses em que isso
ocorreu ou vier a ocorrer. Ainda, não houve impugnação específica pela
operadora, em face de quem foi direcionado o pedido.

A identificação dos dados/valores de aquisição de créditos de
telefonia pré-paga ou de cobrança mensal pós-paga, bem como identificação dos
usuários do Serviço Móvel Pessoal residentes nos município para efeito de
cumprimento da condenação, como anteriormente mencionado, deve ser feita
pela Operadora, e não pela Agência Reguladora. 
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Assim, a NEXTEL deverá preservar e guardar os documentos e
dados cuja apresentação já foi anteriormente determinada nos autos.

A inicial, contudo, aduz que a reparação dos danos materiais
deverá ocorrer mediante observância dos artigos 85 e seguintes da Resolução nº
632, de 7 de março de 2014 (Aprova o Regulamento Geral de Direitos do
Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.), ora reproduzidos:

DA DEVOLUÇÃO DE VALORES

Art. 85. O Consumidor que efetuar pagamento de quantia cobrada
indevidamente tem direito à devolução do valor igual ao dobro do que pagou
em excesso, acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês pro rata die.

Parágrafo único. A critério do Consumidor, os valores cobrados indevidamente
devem ser devolvidos por meio de:

I - compensação por meio de abatimento no documento de cobrança seguinte à
data da identificação da cobrança indevida ou do decurso do prazo do art. 83,
respeitado o ciclo de faturamento;

II - pagamento por meio de créditos com validade mínima de 90 (noventa) dias
ou com a validade do crédito contestado, o que for maior, considerando o
prazo máximo de 10 (dez) dias para devolução, contado da data da
identificação da cobrança indevida ou do decurso do prazo do art. 83; ou,

III - pagamento via sistema bancário, considerando o prazo máximo de 30
(trinta) dias para devolução, contado da data da identificação da cobrança
indevida ou do decurso do prazo do art. 83.

Art. 86. Os créditos a que se refere o inciso II do parágrafo único do art.
85 devem permitir sua utilização para a fruição de quaisquer serviços e de
facilidades.

Art. 87. Na hipótese de devolução de valor pago indevidamente, caso o
Consumidor não seja mais cliente, a Prestadora deve:

I - notificá-lo a respeito do crédito existente, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contado da caracterização da cobrança como indevida; e,

II - disponibilizar, em destaque, na página inicial da Prestadora na internet
mecanismo de consulta e solicitação do crédito existente em seu favor.

§ 1º A notificação prevista no inciso I deve ser realizada por mensagem
eletrônica, mensagem de texto ou correspondência, no último endereço
constante de sua base cadastral.

§ 2º A notificação deve apresentar os contatos da Prestadora, as formas, o
prazo e o valor da devolução, bem como a existência do mecanismo de
consulta e solicitação do crédito, conforme inciso II deste artigo.

§ 3º Os créditos existentes devem permanecer disponíveis para consulta e
solicitação do Consumidor, por meio do mecanismo previsto no inciso II deste
artigo, pelo período de 1 (um) ano, a contar do envio da notificação.

https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2014/750-resolucao-632#art83
https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2014/750-resolucao-632#art83
https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2014/750-resolucao-632#art85
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Art. 88. Todo documento de cobrança pago em duplicidade deve ter o seu valor
devolvido por meio de abatimentos no documento de cobrança seguinte à
identificação do fato, respeitado o ciclo de faturamento.

Parágrafo único. O Consumidor pode exigir, alternativamente, o pagamento
via sistema bancário, considerando o prazo máximo de 30 (trinta) dias para
devolução, contado da data da solicitação.

Art. 89. O valor correspondente à devolução deve ser recolhido pela
Prestadora ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), previsto na Lei nº
9.008, de 21 de março de 1995, ou outra que a substitua, nas seguintes
hipóteses:

I - no caso de Consumidores não identificáveis, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da constatação do dever de devolver; e,

II - transcorrido o prazo previsto no § 3º do art. 87 sem que o interessado
tenha solicitado o levantamento do crédito existente em seu favor, no prazo de
30 (trinta) dias.

§ 1º A Prestadora deve comprovar à Anatel o atendimento ao disposto neste
artigo, no prazo de até 5 (cinco) dias após o recolhimento dos valores ao
Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD).

§ 2º Não havendo o recolhimento dos valores previstos no § 1º, incumbirá à
Anatel, por meio dos órgãos da Procuradoria-Geral Federal, a propositura de
execução fiscal dos créditos correspondentes, sem prejuízo da aplicação das
penalidades previstas na Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.

Essa metodologia, contudo, diz com a contestação de valores feita
pelo consumidor diretamente à operadora, na forma dos arts. 81 a 84 da mesma
Resolução. 

No caso de condenação judicial, a reparação deve se dar mediante
restituição do valor pago em espécie, quando o consumidor assim desejar ou não
mais mantiver vínculo com a operadora, ou, a critério do consumidor, via
compensação por meio de abatimento no documento de cobrança das faturas
seguintes ao trânsito em julgado.

A correção monetária, no caso, deverá ser feita com base no IPCA-
e, desde o pagamento a maior, acrescendo-se de juros de 1% (um por cento) ao
mês pro rata die a partir da citação.

Quanto ao marco inicial, é preciso que sejam observados os prazos
fixados no Despacho Decisório nº 2.778/2015 - COQL/SCO (evento 1, OUT73),
antes mencionados. 

O autor pede ainda a declaração do direito dos usuários de
rescindirem os contratos na forma do parágrafo único do art. 56 do RGC, de
seguinte teor:

Art. 56. O Consumidor pode rescindir o Contrato de Prestação do Serviço
celebrado na Oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações a qualquer
tempo e sem ônus, ressalvada a multa decorrente da inobservância do
Contrato de Permanência.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9008.htm
https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2014/750-resolucao-632#art87
https://www.anatel.gov.br/legislacao/leis/2-lei-9472
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Parágrafo único. Se o pedido de rescisão do Consumidor, antes do término do
prazo previsto no Contrato de Permanência, decorrer de descumprimento de
obrigação legal ou contratual da Prestadora com relação a qualquer um dos
serviços da Oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações, deve ser
garantida ao Consumidor a rescisão de todo o Contrato de Prestação do
Serviço, sem multa, cabendo à Prestadora o ônus da prova da não-procedência
do alegado.

Ora, se não houve atendimento do indicador de qualidade, resulta
não ter sido integralmente cumprida obrigação em relação ao serviço, o que
implica, nos termos do RGC, em assegurar aos consumidores a rescisão "sem a
necessidade de pagamento de eventuais multas previstas em contratos de
permanência a que também tenham aderido", na forma do dispositivo citado.
Procedente, pois, esse pedido. 

A atuação da ré ANATEL, contudo, não se pode reputar como
omissa ou ineficiente no caso concreto trazido aos autos.

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
NEXTEL, tendo iniciado a prestação do SMP a partir de fevereiro de 2015, já
em abril de 2015, foi cientificada pela ré ANATEL acerca da necessidade de
adoção das providências elencadas no já mencionado Despacho Decisório nº
2.778/2015 - COQL/SCO. Antes desse momento, ainda em
2014, determinou pelo Despacho Decisório nº 3.955/2014-COQL/SCO medidas
à NEXTEL referentes à disponibilização mensal e à fiscalização de dados de
indicadores. 

Nos momentos subsequentes, especialmente após o término dos
prazos estabelecidos no Despacho Decisório nº 2.778/2015 - COQL/SCO, 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 no caso da operadora NEXTEL, basta ver que isso culminou na

https://www.anatel.gov.br/dados/controle-de-qualidade/fiscalizacao-municipal-da-telefonia-movel
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abertura do antes mencionado PADO nº 53500.084182/2017-45, em 2017, o
qual resultou na proposta de aplicação de multa, ainda que atualmente sujeita a
eventual recurso administrativo. 

Não bastasse essas constatações, os dados trazidos no Informe nº
21/2020/COQL/SCO, que subsidiam e integram a contestação, não foram
rechaçados ou tiveram a veracidade impugnada pelo autor, confirmam a atuação
da Agência atende sua função institucional.

5.2 Dano moral coletivo

O ordenamento jurídico brasileiro admite a possibilidade de
condenação de pessoa física ou jurídica ao pagamento de indenização a título de
dano moral coletivo, mais especificamente no art. 1º da Lei nº 7.347/1985:

"Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

(...)

ll - ao consumidor;

(...)"

O dano moral coletivo consiste em injusta lesão da esfera
extrapatrimonial de uma dada comunidade, ou seja, dentro de uma concepção de
valores coletivos. Isto é, parte-se do pressuposto de que o patrimônio valorativo
de determinada comunidade ou da coletividade foi agredido de maneira
injustificável do ponto de vista jurídico.

Ademais, os danos morais coletivos são previstos na legislação
consumerista (artigo 6.º, VI do Código de Defesa do Consumidor) e no Código
Civil (artigo 186). 

No caso concreto, o autor argumenta que "devem ser reparados os
danos morais coletivos, pois tanto a conduta ilegal da operadora de telefonia
móvel, como a conduta indevidamente omissiva da ANATEL, frutificam a crença
de que o Poder Público é incapaz de garantir o cumprimento das normas legais,
especialmente em face dos poderosos e de grandes corporações". Pede a
condenação da "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", deixando fora de dúvidas de que o pleito é
direcionado em face da Operadora. 

Apesar de não ser exigível a demonstração de dor ou abalo na
hipótese de dano moral coletivo, não se está diante de hipótese de dano
presumido. A caracterização do dano coletivo, contudo, conforme o E. Superior
Tribunal de Justiça, apenas "é cabível quando ultrapassa os limites do
tolerável e atinge, efetivamente, valores coletivos" (AgInt no REsp
1726986/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).
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No caso dos autos, o fato de os indicadores não terem sido
atendidos, por si só, não demonstra que a situação no municípios referidos pelo
autor tenha ficado intolerável, tendo prejudicado gravemente os usuários do
SMP.

De fato, conquanto tenha havido uma inadequada oscilação na
prestação de serviços, que não é desejável e nem deve ser admitida, não restou
provado nos autos que, nos municípios tratados, a situação esteve intolerante, a
ponto de resultar numa inquietação social de grande monta, ou seja, os fatos não
foram capazes de ensejar lesão efetiva à coletividade.

Por fim, no evento 12, o autor não requereu a produção de
qualquer tipo de prova tendente a infirmar essa constatação.

Pedido improcedente. 

5.3. Publicação da sentença 

Há pedido de condenação da NEXTEL na obrigação de publicar a
sentença em jornal de circulação regional por quatro semanas, em período não
superior a dois meses, a fim de dar conhecimento aos consumidores acerca da
lide e dos direitos reconhecidos, pedido que vem lastreado no art. 94 do Código
de Defesa do Consumidor.

A ré se opõe dizendo que se trata de medida inadequada, onerosa e
desproporcional.

No caso concreto, a legitimidade do Ministério Público para a
execução do julgado somente é reconhecida subsidiariamente, conforme art. 100
do CDC, ou seja, após "decorrido o prazo de um ano sem habilitação de
interessados em número compatível com a gravidade do dano".

Dispõe o art. 94 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que
os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo
de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos
de defesa do consumidor.

O dispositivo não determina, assim, seja feita a publicação da
sentença na forma pedida, mas apenas que se dê no "órgão oficial", providência
a ser requerida nos autos pelo autor, como ele mesmo refere no evento 12,
invocando o decidido nos autos de Apelação/Reexame Necessário nº  5007423-
82.2012.404.7201/SC:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA SUBSIDIÁRIA DO MPF. ART. 100 DO CDC. FLUID
RECOVERY. REQUISITO. PRÉVIA PUBLICIDADE DA SENTENÇA PARA
HABILITAÇÃO DOS INTERESSADOS. 1. O instituto da reparação fluida
(fluid recovery) destina-se a evitar que a sentença proferida na ação coletiva,
que tutelou direitos individuais homogêneos, torne-se inócua, culminando com
a impunidade do fornecedor cuja conduta ilícita restou reconhecida, ante a
falta de habilitação dos consumidores lesados ou sua habilitação em número
incompatível com a gravidade do dano. 2. A legitimidade do Ministério
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Público Federal somente é reconhecida de modo subsidiário, na estrita
hipótese de aplicação prevista no art. 100 do CDC, ou seja, após "decorrido o
prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a
gravidade do dano". 3. Não obstante transcorrido mais de um ano do trânsito
em julgado, inviável o deferimento, de plano, da liquidação e execução
pretendidos, porquanto imprescindível a publicidade do comando decisório, a
fim de viabilizar eventual habilitação dos interessados na execução
individual do julgado coletivo. 4. Determinado o retorno dos autos à origem
para a prévia providência constante do art. 94 (publicação de edital em órgão
oficial) do Código de Defesa do Consumidor. 5. Apelação parcialmente
provida. (TRF4, APELREEX 5007423-82.2012.4.04.7201, TERCEIRA
TURMA, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em
04/09/2014) - g.n.

Pedido, pois, improcedente. 

Dispositivo

Ante o exposto, extinguindo o processo com resolução do mérito,
com lastro no art. 487, inc. I, do CPC, quanto aos consumidores residentes
nos municípios paranaenses de Cambira, Colorado, Cruzeiro do Sul, Flórida,
Indianópolis, Ivatuba, Jandaia do Sul, Japurá, Jussara, Lobato,Lupionópolis e
Mandaguari,  Mandaguaçu, Marialva, Nova Esperança, Ourizona, Paranacity,
Paranapoema, Sabáudia, Santo Inácio e Sarandi, julgo improcedente o pedido.

Em relação aos consumidores residentes nos municípios
de Ângulo-PR, Floraí-PR, Floresta-PR, Iguaraçu-PR,  Itaguajé-PR, Itambé-PR,
Maringá-PR, São Jorge do Ivaí-PR e São Tomé-PR, julgo parcialmente
procedente o pedido para:

(i) reconhecer a existência de vício de qualidade contido na
prestação do Serviço Móvel Pessoal para as pessoas neles residentes e nos
períodos indicados, bem como para os casos em que, em tais municípios, a
mesma situação subsista ou volte a se repetir;

(ii) condenar a ré NEXTEL à reparação dos danos materiais, por
meio da restituição do total 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 qualidade, considerando individualmente cada indicador com meta
desatendida após os prazos fixados no Despacho Decisório nº 2.778/2015 -
COQL/SCO  e englobando, no máximo, o período dos 5 (cinco) anos que
antecederem à propositura da ação e o período a ela subsequente, acrescido
de correção monetária com base no IPCA-e, desde o pagamento a maior, e de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês pro rata die a partir da citação;

(iii) condenar a ré NEXTEL à obrigação de fazer consistente na
promoção da reparação dos danos atinentes ao pedido precedente (item ii) por
meio da restituição dos valores diretamente aos consumidores prejudicados ou, a
critério destes, via compensação por meio de abatimento no documento de
cobrança das faturas seguintes ao trânsito em julgado;
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(iv) declarar o direito de os usuários do Serviço Móvel Pessoal
residentes nos municípios indicados, vinculados por contrato à ré NEXTEL, 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 – RGC.

Deverá a ré NEXTEL preservar e guardar "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". 

Julgo improcedentes todos os demais pedidos.

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

Interposta apelação, intime-se a parte contrária para, querendo,
oferecer contrarrazões, no prazo legal. Com ou sem elas, remetam-se os autos ao
E. TRF da 4ª Região, nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC.

Não há necessidade de pré-questionamento das matérias
invocadas, visto que o recurso de apelação dispensa esse requisito, a teor do
disposto no art. 1.013, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.
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