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A Telemar sofreu, ontem, a instauração de processo no qual será investigado se a empresa 
veiculou propaganda enganosa ao consumidor na promoção da Oi.  
 
O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça analisará se 
a empresa agiu corretamente ao propor "31 anos de ligações gratuitas nos finais de semana".  
 
O problema é que a autorização para o serviço é de 15 anos, que podem ser renovados por uma 
única vez.  
 
Dessa forma, mesmo se houver a renovação, o que é impossível saber agora, a Telemar só 
poderia garantir a promoção por 30 anos - e não 31 como anunciou aos consumidores.  
 
O diretor do DPDC, Ricardo Morishita, explicou que, se for condenada, a Telemar poderá pagar 
multa de R$ 200 mil a R$ 3 milhões. O valor dependerá de três critérios que serão analisados pelo 
Ministério da Justiça: a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida pela empresa e a 
condição econômica da empresa.  
 
"Não quero fazer pré-julgamento", disse o diretor. "A empresa fará a sua defesa e, então, vamos 
decidir pela aplicação ou não de multa", completou Morishita.  
 
A campanha da Telemar "Eu disse Oi primeiro" foi veiculada em maio de 2002 em redes de 
televisão e encartes publicitários.  
 
Para o departamento, a empresa pode ter deixado de informar corretamente o consumidor a 
respeito da promoção ou até veiculado informação falsa na campanha, já que o Plano Geral de 
Autorizações de Serviço Móvel Pessoal, editado pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), e o Termo de Autorização assinado entre a Oi e a agência determinam o prazo de 15 
anos de outorga do serviço .  
 
"A fornecedora não poderia garantir o cumprimento da publicidade, posto que a autorização tem 
prazo determinado de 15 anos, e, mesmo em caso de prorrogação do mesmo, esta atingiria o 
patamar de 30 anos e não 31, conforme vem sendo veiculado pela empresa", diz o despacho 
assinado por Ricardo Morishita.  
 
A campanha também teria descumprido o Código de Defesa do Consumidor ao não informar 
claramente que a promoção era válida apenas para ligações entre celulares da Oi, numa área que 
vai do Rio ao Amazonas, os mesmo Estados cobertos pela Telemar.  
 
A nota técnica do DPDC sobre o caso será encaminhada aos Procons, que poderão tomar medidas 
jurídicas para consumidores nos Estados e municípios.  
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