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Nos próximos três meses será revelado o resultado de um exame pericial feito pelo professor de 
Informática da PUC-Rio, José Lucas Mourão Rangel Netto, sobre o CD de instalação de acesso à 
Internet oferecido pela América Online do Brasil (AOL), em 1999.  
 
Segundo o advogado da Associação de Defesa do Consumidor N. S. de Fátima (Adec), doutor 
Álvaro Cravo, a perícia deve reforçar o processo movido contra o provedor pela Adec desde 
dezembro de 1999, em defesa de consumidores que se dizem lesados pelo kit de instalação.  
 
Cravo detalha que a Adec entrou com um processo com base em diversas reclamações indiretas 
de usuários junto à imprensa e a órgãos de defesa do consumidor. Além de modificar as 
configurações de browser, discador e e-mail dos usuários, segundo o advogado da Adec, o CD-
ROM da AOL dificultava a desinstalação do kit de acesso, levando os usuários a pagarem, na 
época, R$ 35 por mês após o período promocional de 30 dias.  
 
Por todos os danos, a Adec exige o pagamento da quantia de R$ 10 milhões que ficará em um 
fundo especial para consumidores lesados. Em caso de ganho de causa para a Adec, o fundo será 
administrado pelo juiz responsável pelo processo e distribuído entre os consumidores que se 
habilitarem e comprovarem seus prejuízos, no prazo divulgado pela imprensa oficial.  
 
“O juiz Carlos Eduardo Bouçada Tassara, da 3ª Vara Empresarial de Falências e Concordatas da 
Comarca da Capital do Rio de Janeiro, determinou a realização do exame pericial em 2001. Desde 
então, a AOL vem entrando com recursos para atrasar a perícia”, afirma o advogado. Com base 
no resultado do exame, o próximo passo, segundo ele, deve ser a realização de uma audiência de 
julgamento.  
 
Em abril, a AOL fez um pedido de “Termo de Ajustamento de Conduta” junto à Assembléia 
Legislativa do Rio de Janeiro. Nele, os advogados da empresa alegaram que a América Online fez 
alterações nos CDs distribuídos atualmente. O juiz declarou o termo nulo tendo em vista que a 
empresa tinha pleno conhecimento das alterações que seriam efetuadas pelo programa de 
instalação de acesso à Internet.  
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