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Apesar do apoio do presidente dos EUA, ainda há dúvidas sobre a implementação do registro 
contra telemarketing a partir de amanhã  
 
Com um sorriso amarelo, porque notoriamente detesta se envolver em grandes questões 
reguladoras, o presidente George Bush assinou ontem uma lei autorizando a Federal Trade 
Commission (FTC) a implementar seu registo do-not-call contra ações de telemarketing, 
bloqueado há apenas cinco dias por um juiz federal de Oklahoma em favor da Direct Marketing 
Association (DMA).  
 
Tanto a "careta" do presidente, como definiu o The New York Times, quanto a velocidade recorde 
da assinatura da lei, refletem o nível de pressão dos consumidores americanos para que a lista, 
aberta em junho pela FTC, passe a vigorar nesta quarta-feira, conforme o planejado.  
 
Mas a guerra jurídica envolvendo os diversos players institucionais - de um lado a FTC e a Federal 
Communications Commission (FCC), e de outro a DMA e a American Teleservices Association 
(ATA) - pode estar longe de terminar, e tanto consumidores quanto empresas de telemarketing 
questionam se o prazo de amanhã será respeitado.  
 
FCC entra em cena  
 
Ontem, a FCC, que divide com a FTC a lista do-not-call, saiu em defesa da agência-irmã 
anunciando que, devido à decisão do tribunal de Oklahoma (da qual a FTC já apelou), ela própria 
implementará o registro. As duas agências uniram-se no ano passado, ficando a FCC encarregada 
de uma lista maior de anunciantes de telemarketing - que inclui bancos, sindicatos, instituições 
financeiras, seguradoras e companhias aéreas --, enquanto a FTC ficou com o restante.  
 
O problema é que outro tribunal de Denver (Estado de Ohio), que na semana passada também 
deu ganho de causa a outra petição (dessa vez da ATA), ontem não só negou o pedido da FTC 
para um adiamento da decisão, como afirmou que a agência reguladora do comércio dos EUA não 
tem permissão para implantar a lista indiretamente, por intermédio de "outra agência".  
 
David Fiske, porta-voz da FCC, insiste que a entidade ainda tem o poder de penalizar, a partir de 
amanhã, as empresas que não respeitarem os números telefônicos já registrados, e de aplicar 
multas de até US$ 120 mil por transgressão.  
 
Mas, se isso acontecer, as empresas de telemarketing poderão entrar com novo processo, 
alegando que a FTC retirou a lista da Internet no domingo e que, portanto, nem todas estavam 
cientes dos números registrados. A FTC não fornecerá mais a lista até as questões jurídicas 
estarem resolvidas, e a FCC já declarou que não haverá tempo de disponibilizar a lista da FTC até 
amanhã.  
 
A curto prazo, se a Suprema Corte dos EUA atender ao pedido das empresas e suspender 
temporariamente as diretrizes da FCC, nenhuma das agências poderá aplicar a lista.  
 
Reações  
 
"As coisas estão se complicando a cada hora", disse Dane Snowden, chefe do departamento de 
assuntos governamentais e de consumo da FCC.  
 
A DMA, que congrega mais de 70% da indústria de telemarketing, está aconselhando seus 
membros que já possuem a lista a bloquear os números registrados. "Parece que as empresas do 



setor estão compreendendo o que temos dito há quase 20 anos: se as pessoas não querem ser 
incomodadas, não devemos ligar para elas", disse o porta-voz Louis Mastria.  
 
Muitas empresas, como a JHA Telemanagement, estão cautelosas com o problema de relações 
públicas que têm pela frente. "Se ainda havia algum americano que ainda não odiava os 
anunciantes de telemarketing, agora não existe mais. Para os consumidores, tudo isso parece 
manobras baratas de um bando de advogados", disse o proprietário Jon Hamilton.  
 
No caso dos advogados da ATA, as grandes culpadas da confusão atual são a FTC e a FCC. "Foram 
elas que criaram essa situação incrivelmente complexa de haver duas agências diferentes agindo 
sobre dois estatutos diferentes", disse Robert Corn-Revere, que defende a associação em 
Washington. Para seu colega de Denver, Sean Gallagher, a grande dúvida é o que acontecerá 
amanhã: "Funde a minha cabeça tentar imaginar como eles conseguirão implementar essa coisa."  
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