
 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADAN IA 

GERÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 
PROCON-MA 

 

 
Avenida Getúlio Vargas, 1908, Monte Castelo - São Luís/MA. CEP: 65020-210 

 Fones: (98) 3221-2464 
 

 

FA nº 0109-009.244-4 

CIP nº 92444/0109 

Reclamante: Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania 

Reclamada: TIM Celular S/A 

  

DECISÃO 

 

 Trata-se de reclamação formulada pela Secretaria de Estado dos Direitos 

Humanos e Cidadania através de seu Procurador, Dr. Enéas de Vilhena Frazão Junior, 

em face da empresa TIM Celulares S/A sob a alegação de possuir junto à Reclamada 

um plano de linha móvel que constantemente sofre paralisações de seus serviços, 

ocasionando transtornos e prejuízos. Aduz ainda, que sempre esteve em dias com suas 

obrigações perante a operadora reclamada. 

 Informada da reclamação através do Ofício nº 04/209-ASSEJUR, a Reclamada 

limitou-se a afirmar que a cobertura de telefonia móvel está sujeita à atuação das 

chamadas “áreas de sombra”, ou seja, falhas ou ausência de sinal em determinados 

locais, ocasionando a interferência e interrupção do sinal do aparelho. 

 Às fls. 18-22 a então Superintendente do PROCON-MA decidiu pela 

procedência da reclamação, com a consequente aplicação de pena de multa à reclamada 

(Empresa TIM Celulares S/A) na importância de R$ 208.572,82 (duzentos e oito mil, 

quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Inconformada, a reclamada 

interpôs recurso administrativo (fls. 27-43) no qual alega não ter agido em discordância 

com o ordenamento jurídico pátrio, querendo, por isso, a revisão e a revogação de todos 

os termos da decisão ora recorrida, com o consequente arquivamento do processo. 
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 Os autos foram remetidos para apreciação da PGE, a qual emitiu parecer 

ratificando a decisão do PROCON-MA. 

 Retornaram os autos para decisão definitiva nos termos do art. 49, caput, do 

Decreto Federal n º 2.191/97 c/c art. 15 do Decreto Estadual n º 27.567/2011. 

É o breve relatório. Decido. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que a empresa Recorrente feriu de forma 

contundente o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações de consumo, pois 

ofereceu para a sociedade um serviço que não tinha capacidade para cumprir de forma 

satisfatória, tanto que, como bem destacou a decisão da então Superintendente do 

PROCON-MA (fls.19) foram verificadas ao longo do ano de 2009 várias reclamações 

no Procon Estadual contra a recorrente, o que caracteriza a constante falha da TIM 

Celulares S/A na prestação de seus serviços junto à sociedade maranhense.     

A Reclamada, ora recorrente, alega às fls. 29 que os problemas técnicos que 

levaram a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania a propor a presente 

Reclamação foram causados por fatores alheios à sua vontade, pois “o atual estágio de 

tecnologia de cobertura está sujeita à atuação da chamada ‘área de sombra’, que nada 

mais é do que a falha ou ausência de sinal em determinados locais, ocasionada por 

diversos fatores externos”. 

Ocorre que, tal argumento não é capaz de afastar a responsabilidade da 

prestadora de serviços para com os seus consumidores, tendo em vista que o artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “o fornecedor de serviços responde 

independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

risco”. Assim, a simples comprovação do dano e a existência de nexo causal já criam a 

responsabilidade de reparação. 
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A Recorrente aduz que ao celebrar o contrato de prestação de serviço de 

telefonia o cliente fica a par do chamado “Mapa de Cobertura” no qual o contratante é 

informado das áreas abrangidas pelo sinal da operadora. Alega ainda que, no ato da 

celebração do contrato o cliente concorda que a prestação dos serviços “poderá ser 

afetada ou temporariamente interrompida, total ou parcialmente, tanto em virtude de 

razões técnicas, como de outras circunstâncias” (fls. 30). 

Nesse ponto retomo as palavras da Ilma. Superintendente do PROCON-MA que 

esclarece que “não se trata de uma não aceitação de falhas no sistema, o que é repudiado 

é a constância, a repetição em espaços de tempos tão curtos, e sem ser prestada qualquer 

informação do ocorrido” (fls. 20), repetição esta que afetou não somente o Setor 

Público, através de suas Secretarias, mas um número grande de consumidores que 

ficaram impossibilitados de realizar chamadas telefônicas durante o período. 

Quanto às informações que a recorrente alega ter prestado, faz-se necessário a 

transcrição da legislação consumerista vigente sobre o assunto, in verbis: 

Art. 6º do Código de Defesa do Consumidor 

art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

(...) 

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, bem como 
sobre os riscos que apresentem;  

Art. 18 da Resolução 477 de 2007 

Art. 18. A prestadora deve comunicar ao público em geral e ao 
Usuário, quaisquer interrupções na prestação do serviço, seus 
motivos e as providências adotadas para o restabelecimento dos 
serviços. 
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§2º A informação de interrupção do serviço deve incluir, no 
mínimo, a descrição objetiva da falha, localização, quantidade 
de acessos afetados, detalhes da interrupção, diagnóstico e 
ações corretivas adotadas (grifei) 

Tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto a Resolução n º 477 da 

ANATEL deixam explícitos que a informação prestada pela fornecedora de serviços 

deve ser clara e adequada, devendo incluir a descrição completa da falha, a quantidade 

de acessos afetados, diagnósticos e as medidas que estão sendo tomadas para a correção 

do erro. As notas publicadas pela empresa TIM Celulares S/A e acostadas aos autos às 

fls. 54-61 não preenchem os requisitos legais exigidos, não passando de notas evasivas, 

com um baixo teor de informações. 

A Recorrente alega, ainda, que a decisão proferida pela então Superintendência 

do PROCON-MA não respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 

no que tange à aplicação da multa pecuniária, vez que o referido órgão julgador teria 

condenado a empresa em valor “irreal, totalmente discrepante da realidade dos fatos, 

não sugerindo um critério plausível de aferição da quantificação de multa” (fls. 34). 

Ocorre que os critérios para aplicação de multa pecuniária na seara consumerista 

advém do art. 57 do Código de defesa do Consumidor, o qual versa que a pena de multa 

é graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor. Resta bastante comprovado nos autos que a má prestação dos 

serviços pela Recorrente (fornecedora) causou danos graves não somente à Secretaria de 

Estado dos Direitos Humano e Cidadania, mas também a um grande número de 

consumidores maranhense que ficaram impossibilitados de efetuar e receber chamadas 

por um longo período. Também não há como questionar as condições econômicas da 

TIM Celulares S/A, empresa de grande porte presente em vários países.  

Deste modo, parece-nos bastante razoável o valor da multa aplicada pelo 

PROCON-MA à empresa Recorrente. 
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Pelo exposto, e o que mais dos autos consta, nego provimento ao recurso para 

que seja mantida em seu inteiro teor a decisão proferida pelo PROCON-MA, 

condenando a empresa TIM CELULAR S/A ao pagamento de multa no importe de R$ 

208.572,82 (duzentos e oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e dois 

centavos), em consonância com o estabelecido no artigo 57 do CDC, valor que 

atualizado pelo índice IGP-M desde 25/01/2010, corresponde ao montante de R$ 

239.205,64 (duzentos e trinta e nove mil duzentos e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos) – conforme tabela anexa a esta decisão. 

Notifique-se a empresa infratora TIM CELULAR S/A para efetuar o pagamento 

da sanção aplicada no prazo de dez dias, ressaltando que o não recolhimento da multa 

no prazo de 30 (trinta) dias ensejará a inscrição do débito em dívida ativa do Estado, 

para subseqüente cobrança executiva. 

Publique-se. Cumpra-se. 

 

São Luis (MA), 2 de agosto de 2011. 

 
 

Felipe Costa Camarão 
Gerente do PROCON/MA 

 


