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Má qualidade no sinal leva à Justiça
Ação Civil Pública 
contra a Vivo deve 
ser ajuizada nesta 
semana. Operadora 
não respondeu às 
questões do MP

Através da assessoria de imprensa, a Vivo informou 
que não comenta investigações do Ministério Público 
em andamento. “A Vivo reforça que faz investimentos 
contínuos na região para manter a qualidade de seus 
serviços e aumentar a infraestrutura implantada na 
cidade. Em 2019, ampliou a capacidade da rede 4G na 
cidade de Santa Cruz do Sul/RS em duas ERBs (estações 
rádio-base) e deve ativar o uso da faixa de 700MHz para 
o 4G na cidade até o final do ano”, complementa a nota.

Segundo o promotor Érico Barin, foi encerrada a tentativa de solução extra-judicial
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A precar iedade  do 
serviço de telefonia 
móvel e de dados da 

Operadora Vivo em Santa 
Cruz do Sul vai parar na 
Justiça. Depois do Ministério 
Público (MP) realizar série de 
diligências com o objetivo de 
verificar onde há deficiência 
no sinal, a Telefônica Brasil 
S/A (incorporadora da Vivo 
S/A) recebeu prazo para que 
fornecesse os dados solici-
tados pelo MP. Em maio, a 
empresa pediu mais 20 dias, 
sendo concedido, na expecta-
tiva, segundo o promotor de 
Defesa Comunitária, Érico Ba-
rin, de uma boa fé da empresa 
e na presunção de que alguma 
coisa acontecesse. Mas não.

Frente a isso, na última sex-
ta-feira, dia 2, foi determinado 
que o gabinete esboçasse, com 
urgência, uma inicial de Ação 
Civil Pública 
em defesa dos 
consumidores 
de Santa Cruz. 
De acordo com 
Barin, a ação 
deve ser ajui-
zada até o fim 
desta semana. 
“Posso dizer 
que encerramos 
a tentativa de 
solução do pro-
blema extra-judicial. O que 
eu lamento muito. A grande 
maioria dos problemas da 
Defesa Comunitária tenho 
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“

”

A Telefônica não 
mostrou qualquer 

interesse [em resolver 
o problema]. Pelo 
contrário, mostrou 

um evidente 
desinteresse.

ÉRICO BARIN
promotor

RESPOSTA DA VIVO

conseguido resolver extra-
judicialmente. As pessoas 
vêm até o MP e se mostram 
interessadas em resolver os 
problemas. A Telefônica não 
mostrou qualquer interesse. 
Pelo contrário, mostrou um 
evidente desinteresse. Só nos 
resta partir para a via judiciá-
ria”, detalhou.

A Justiça pode, explica o 
promotor, deferir em todo ou 
em parte os pedidos limina-
res. “Uma vez deferindo, vai 
haver uma obrigação imposta 
à Telefônica para melhorar 
este serviço”, afirma. “Se hou-
ver o contexto positivo - e é a 
nossa expectativa -, pretende-
mos que em curtíssimo espaço 
de tempo haja de fato uma 
melhora. Não havendo essa 
melhora, o que o Judiciário faz 
culmina em multa”, explica. 

O QUE O MP PEDE?
Ainda em abril, após os 

testes do MP que mostra-
ram as deficiências no sinal 
de telefone e de internet, 
foi determinado que a Vivo 
demonstrasse providências 
que efetivamente melhoras-
se o serviço, tanto de dados 
quanto de vozes, sobretudo 
nos locais em que foram apon-
tadas as deficiências, além de 
clareza na prestação de servi-

ço. “Quando o 
consumidor for 
contratar, que 
ele tenha uma 
informação ex-
plícita, muito 
clara de even-
tuais proble-
mas, sobretudo 
em seus locais 
de trabalho ou 
residência, para 
que, sabedor 

que pode estar contratando 
um serviço que não vai ser 
prestado, possa ir para outra 
operadora”, lembrou Barin.

 O ESTUDO
Servidores do Ministério 

Público realizaram série de 
diligências na área urbana 
de Santa Cruz e perceberam 
a existência de muitos locais 
com “sombras no sinal” da 

Vivo. Empresas e profissionais 
contribuíram nesses testes, in-
formando ao MP sobre as difi-
culdades em acesso à internet 
e a ligações. “Então, quando 
alguém contrata um serviço 
da Telefônica acaba se subme-

tendo ao que nós entendemos 
como uma situação abusiva ao 
consumidor”, diz. Por conta 
dessa situação, desde abril o 
Ministério Público tenta uma 
resposta, uma atitude positiva 
e pró-ativa da Telefônica.


