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As empresas que pensaram que o decreto 6.253, que estabeleceu parâmetros para o 
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SACs) para serviços públicos regulados pelo 
governo, iria entrar no rol das leis que não pegam, puderam comprovar ontem que estavam 
redondamente enganadas. As primeiras multas por descumprimento das novas regras 
foram aplicadas ontem pelo Ministério da Justiça e tiveram como alvo três empresas de 
transporte terrestre interestadual Une-sul, Transbrasiliana e Andorinha totalizando R$ 3 
milhões. Desde 1º de dezembro, quando o decreto entrou em vigor, 204 processos 
administrativos foram abertos pelos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor (SNDC). O que leva a uma média de 4,74 processos por dia, considerando-se 
que dezembro e janeiro juntos tiveram 43 dias úteis. 
 
O Sistema Nacional tem trabalhado duro para fiscalizar e fazer valer o decreto. Queremos 
mostrar ao consumidor que vale a pena ele registrar suas queixas. As empresas que estão 
descumprindo o decreto estão sendo investigadas. Como dizem, nunca antes na história 
desse país um decreto foi tão fiscalizado diz Ricardo Morishita, diretor do Departamento de 
Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça. 
 
Setor de telefonia tem maior registro de queixas no Sindec 
 
Entre as empresas multadas, a Unesul, apesar de ter um SAC, recebeu multa de R$ 767 mil 
por não informar a existência do serviço para seus consumidores. A punição à 
Transbrasiliana e à Andorinha se deveu ao fato de as empresas sequer possuírem 
atendimento aos clientes, o que implicou em penalidades de R$ 733 mil e R$ 1,585 milhão, 
respectivamente. As empresas ainda podem recorrer da multa na Secretaria de Direito 
Econômico (SDE), destaca Morishita: 
 
Para derrubar a multa, no entanto, é preciso provar que estavam cumprindo todas as regras 
da lei. 
 
Até o fechamento desta edição, representantes das três empresas multadas não foram 
localizados para comentar a punição. 
 
Telefonia celular, com 515 registros, e fixa, 496, para variar, estão no topo do ranking dos 
setores mais reclamados segundo levantamento do Sistema Nacional de Informações de 
Defesa do Consumidor (Sindec). A telefonia é seguida por cartões de crédito (415), bancos 
comerciais (147), transporte aéreo e terrestre (129), TV por assinatura (70), e energia 
elétrica (56). 
 
O resultado do chamado barômetro do Sindec não tem nada de surpreendente, na avaliação 
de Alexandre Diogo, presidente do Instituto Brasileiro de Relações com os Cliente (IBRC): 
 
Telefonia e transportes terrestres vinha mostrando o pior desempenho entre os setores, 
conforme já vinham sinalizando, inclusive, as nossas pesquisas. O setor bancário teve 
impacto no resultado do grande volume de reclamações de dois grandes bancos públicos, 
mas de uma forma geral as instituições financeiras têm se mostrado bem preparadas. 
 
Os bancos a que Diogo se refere são a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil que 
foram apontados, na análise individual por empresa do Ministério da Justiça, entre aquelas 
de pior desempenho no cumprimento do decreto, com seis e quatro autuações, 
respectivamente. Entre as empresas destacadas pelo desempenho negativo está a 
Embratel, autuada sete vezes pelo DPDC, a operadora Vivo, notificada seis vezes, e o banco 
Pan-Americano e a companhia área TAM, com quatro autuações cada uma. 
 
O levantamento mostra claramente que há setores que se prepararam melhor do que os 
outros. O setor de telefonia tem problemas em outras áreas relacionadas a defesa do 
consumidor e os dados mostram que, no quesito atendimento, o descaso continua. É 



importante num momento em que a portabilidade está implantada em praticamente todo o 
país que o consumidor esteja atento para saber quais são as empresas que os respeitam na 
hora de optar por levar seu número para uma ou outra companhia destaca Morishita. 
 
O diretor do DPDC chama atenção ainda para o fato de terem sido registradas queixas em 
relação ao descumprimento das regras por empresas de setores não contemplados pelo 
decreto: 
 
A norma vale para serviços públicos regulados pelo governo federal, como energia elétrica, 
telefonia, telecomunicações, planos de saúde, bancos e transporte terrestre e aéreo. Mas o 
que essas reclamações mostram é a necessidade de outros setores alinharem seu 
atendimento às necessidades e anseios de seus consumidores. 
 
Procon-RJ ainda não notificou nenhuma empresa  
 
Alexandre Diogo chama atenção ainda para o fato de não haver nenhuma notificação 
encaminhada pelo Procon-RJ, no Sindec: 
 
Não acredito que as empresas só cometam infrações fora do território do estado. Então 
cadê as reclamações dos cidadãos do Rio? O Procon do Acre registrou 43 autuações. Na 
minha opinião, isso mostra a inoperância do Procon do Rio. 
 
O Procon- RJ, por sua vez, diz que, desde que as novas regras do SAC entraram em vigor, 
um arquivo com as reclamações está sendo feito. Mas até o momento, nenhuma empresa 
foi notificada. De acordo com a assessoria da entidade, um relatório está sendo finalizado e 
hoje serão feitas as primeiras autuações. Após autuadas, as empresas têm dez dias para se 
adequarem às novas regras. 
 
Sobre o destaque negativo dado a sua performance pelo DPDC, a Vivo informa que está 
analisando os detalhes dos seis casos apontados pelo estudo. E esclarece ainda que os 
resultados desta avaliação podem servir para melhorar a qualidade do seu atendimento. A 
Embratel também garante atender as normas e diz não ter conhecimento do teor das 
autuações. 
 
O Banco do Brasil afirma cumprir a legislação e informa que os pedidos de informação feito 
pelo DPDC foram atendidos. A instituição alega desconhecer o conteúdo das autuações 
citadas pelo órgão. O Pa-nAmericano disse que não se pronunciaria nesse momento. A 
Caixa Econômica Federal informa que está se adequando ao decreto. 
 
A TAM diz que seu SAC cumpre a legislação e que as necessidades de readequação 
identificadas foram providenciadas. 
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