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Tarso Genro diz que quem não cumpre regras não confia no poder regulatório do Estado 
 
Antes de aplicar multa, governo vai notificar e dar prazo para adequação às normas que regem 
os call centers de serviços regulados  
 
O ministro da Justiça, Tarso Genro, classificou como um "pequeno desafio" ao Estado o 
comportamento de empresas que não se adequaram ao decreto federal que regulamenta o 
serviço de call centers -cujas novas regras entraram em vigor ontem. 
 
"Mostra que elas não confiam no poder regulatório do Estado, acham que o Estado é uma 
abstração, afastado do cidadão, que não tem nada a ver com as suas agruras, e resolveram 
fazer um pequeno desafio", disse. 
 
Tarso, contudo, afirmou que é preciso separar o que é "erro", "não baseado em má-fé", 
daquilo que ele caracterizou de desafio ao poder regulatório. 
 
"Nem tudo será um mar de rosas amanhã, certamente teremos muitas deficiências que serão 
corrigidas paulatinamente", acredita o ministro. 
 
O DPDC (Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor), ligado ao ministério, informou 
que notificaria empresas que não estivessem adequadas às novas regras. 
 
Multas 
 
Mas as multas, que variam de R$ 200 a R$ 3 milhões, não serão imediatas: primeiro haverá 
uma notificação, seguida de prazo para esclarecimentos, praxe adotada nesse tipo de 
procedimento. Só então virá a sanção financeira. 
 
Para auxiliar na fiscalização -que deverá ser feita principalmente pelo consumidor-, o governo 
apresentou ontem o barômetro, um sistema indicador da situação das empresas em relação ao 
cumprimento do decreto sobre os serviços de atendimento ao consumidor. 
 
Associado ao Sindec (Sistema Nacional de Informações do Direito do Consumidor) e ao site 
www.conquistadoconsumidor.com.br, o barômetro será mais um canal onde o cidadão poderá 
acompanhar a qualidade do atendimento. 
 
Além disso, Ministério da Justiça, Ministério Público e os Procons também vão participar da 
fiscalização. 
 
As próprias empresas são responsáveis por enviar informações ao barômetro. 
 
Concluído em meados de novembro, antes da vigência das novas regras, um novo 
levantamento será divulgado em fevereiro, quando será possível, segundo Mariana Tavares, da 
SDE (Secretaria de Direito Econômico), verificar o cumprimento das novas regras. 
 
Elas entraram em vigor ontem e abrangem os setores de telecomunicações, sistema 
financeiro, aviação, água, energia elétrica, transporte terrestre e planos de saúde. 
 
Impasses 
 
"Iniciamos um segundo período", afirmou Tarso Genro. "Teremos boas surpresas, bons 
atendimentos, que o cliente já vai verificar, e impasses que serão resolvidos através da ação 
institucional e dessa rede de proteção ao consumidor." 
 
Acompanhado da secretária da SDE e do diretor do DPDC, Ricardo Morishita, Tarso afirmou 
que as regras em vigor desde ontem são inéditas. 



 
"Não existe nenhum precedente, em nenhum país desenvolvido, que tenha apresentado esse 
tipo de trabalho de defesa do consumidor." 
 

 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 2 dez. 2008, Cotidiano, p. C1-C2. 


