
 
 

 

 

 

IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

CONTRIBUIÇÃO À CONSULTA PÚBLICA Nº 61/2019 DA ANATEL  

 

 

1. O Idec – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - é uma associação de consumidores, 

sem fins lucrativos, de utilidade pública federal, criada em julho de 1987 e mantida por seus 

associados. A missão do Idec é a defesa dos consumidores, na sua concepção mais ampla, 

representando-os nas relações jurídicas de qualquer espécie, promovendo a educação, a 

conscientização, a defesa dos direitos do consumidor e a ética nas relações de consumo, com 

total independência política e econômica.  Dada a sua missão institucional, o Idec passa a 

apresentar contribuição à Consulta Pública nº 61/2019 da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel).  

 

2. A Consulta Pública trata de proposta de modificação no Regulamento Geral de Direitos do 

Consumidor de Telecomunicações (Resolução nº 632/2014), que passaria a prever a 

possibilidade de as operadoras quebrarem o sigilo cadastral de um usuário, a pedido de outro, 

sem necessidade de ordem judicial. Foi motivada pelos andamentos da ação nº 0002818-

08.2010.4.05.8500, em que decisão proferida pelo titular da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária 

de Sergipe determinou a mudança nas regras da Agência a respeito do sigilo dos dados 

cadastrais de linhas telefônicas. Mantida pela maioria pelos Desembargadores do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, a decisão determinou a (i) regulamentação, no prazo de até 120 

dias, do acesso, independentemente de ordem judicial, pelos titulares de linhas telefônicas 

destinatários de ligações, a dados cadastrais de titulares de linhas telefônicas que originaram as 

respectivas chamadas; e o (ii) estabelecimento no regulamento de que as operadoras de 

telefonia tenham que fornecer nome completo e CPF (ou CNPJ) do originador da chamada, 

enquanto o titular da linha telefônica deverá fornecer às operadoras, no mínimo, a data e o 

horário da chamada que foi dirigida à linha de que é titular.  

 

3. Preliminarmente, apenas para contextualizar, a referida sentença proferida em primeiro grau 

de jurisdição deixa claro que o problema a ser combatido pela ação civil pública proposta pelo 

Ministério Público Federal era proveniente de uma representação de consumidor que “se 

insurgia contra a falta de proteção a que estão sujeitos clientes da referida empresa 

[operadora de telefonia] quando são vítimas de golpes telefônicos”. A questão resolvida diz 

respeito à contraposição dos direitos de consumidores que se sentem lesados e querem saber 



 
 

 

quem são os potenciais violadores de seus direitos, seja em casos de golpes ou de ligações 

indevidas. De outro lado, está o direito de todos os outros consumidores de que seus dados 

estejam protegidos, conforme garante a Constituição Federal e toda a legislação 

infraconstitucional. A Anatel, ao realizar a regulamentação de acordo com a sentença proferida, 

não pode se escusar de aplicar a Constituição e a legislação federal.  

 

4. Assim, o Idec manifesta que a presente Consulta Pública não pode contar com um resultado 

em tese já pré-definido, considerando o delineamento da sentença proferida que a deu origem. 

Fica claro que a Consulta pode não cumprir a sua finalidade básica, caso não sirva, de 

fato, para que a Agência ouça a sociedade sobre a mudança regulatória proposta, 

considere os riscos envolvidos e tome uma decisão com base nos diferentes argumentos 

apresentados. Nesse caso, o interesse mais amplo dos consumidores e usuários não seria 

devidamente tutelado por esta Agência, tendo em vista que se estaria diante de um jogo com 

resultado já definido antes mesmo de seu início, violando-se, inclusive, direitos fundamentais 

do devido processo legal, do contraditório e da defesa do consumidor. Por isso, ao cumprir a 

decisão judicial transitada em julgado, a Anatel tem por obrigação, caso delibere sobre a 

regulamentação, aprofundar a forma e as condicionantes para que usuários dos serviços 

possam solicitar a quebra de sigilo de outros consumidores, para garantir que o 

atendimento às futuras solicitações sejam baseadas em critérios razoáveis e não criem um 

ambiente de alto risco ao se permitir o acesso irrestrito a dados protegidos. 

  

5. Além disso, é salutar reforçar que a referida decisão judicial interfere, de forma indevida, 

em norma cuja natureza se insere, por sua característica, no âmbito regulatório da 

Agência Nacional de Telecomunicações, que deve observar ritos e procedimentos práticos 

em processos de regulação que, uma vez proferida e mantida decisão judicial, acabam por ser 

completamente desconsiderados. Ao invés de determinar qual problema a Anatel deveria 

resolver por meio de uma regulação, determinou que a regulação fosse expedida, inclusive 

entrando nos meandros de como a regulamentação deve ser expedida, independentemente das 

normas que estão vigentes no ordenamento brasileiro. Nesse sentido, inclusive, a sentença 

transitada em julgado pode ser considerada como uma coisa julgada inconstitucional, pois viola 

manifestamente norma jurídica vigente no direito brasileiro, passível inclusive de 

questionamento judicial. 

 

6. Quanto ao mérito, o acesso aos dados cadastrais independentemente de ordem judicial 

vai de encontro às normas relativas ao direito à privacidade e à proteção de dados já 

consolidadas no ordenamento jurídico brasileiro.  

 



 
 

 

7. A Constituição Federal, por entender a privacidade como fundamental para o pleno 

exercício do direito à comunicação e da liberdade de expressão dos cidadãos, estabelece a 

inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial (Art. 5º, 

XII).  Além disso, roga pela inviolabilidade da intimidade e da vida privada (Art. 5º, X). 

Não por outro motivo, a preocupação se estendeu para outras legislações infraconstitucionais.  

 

8. No âmbito das telecomunicações, a Lei Geral de Telecomunicações (LGT - Lei nº 

9.472/1997), que delimitou as regras básicas do setor no Brasil, garante como direitos dos 

usuários de telecomunicações a inviolabilidade da comunicação (Art. 3º, V). E a própria 

resolução da Anatel nº 632/2014 garante o direito “à inviolabilidade e ao segredo de sua 

comunicação, respeitadas as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo 

de telecomunicações (...)” (Art. 3º, V). A mudança na Resolução nº 632/2014 seria, assim, 

contrária ao próprio texto do regulamento.  

 

9. Assim, além de violar manifestamente norma jurídica constitucional, a decisão judicial em 

questão, proferida em outubro de 2010, é anterior às principais legislações federais que regulam 

e protegem a comunicação e que integram todo o sistema de proteção de dados pessoais. Dessa 

forma, o cumprimento da referida sentença violaria frontalmente o Marco Civil da Internet (Lei 

nº 12.965/14), a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11) e a Lei Geral de Proteção de 

Dados (Lei º 13.709/18). 

 

10. O Marco Civil da Internet garante a inviolabilidade e sigilo do fluxo de comunicações 

pela internet (Art. 7º, II). Dados cadastrais e registros de acesso - que possibilitem a 

identificação do usuário - só podem ser fornecidos por operadoras mediante ordem judicial 

(Art. 10, §1º).  

 

11. De maneira semelhante, a Lei de Acesso à Informação determina que órgãos e entidades 

do poder público devem assegurar a proteção da informação sigilosa e da informação 

pessoal (Art. 6º, III). Por fim, a Lei Geral de Proteção de Dados, visando estabelecer um 

ambiente regulatório de confiança e controle em relação ao uso de informações pessoais, 

garante direitos relacionados ao tratamento de dados pessoais, possuindo como 

fundamentos o respeito à privacidade e à autodeterminação informativa dos cidadãos.  

 

12. Uma demonstração clara de que a sentença e o acórdão que deram origem a esta Consulta 

Pública estão em descompasso com as legislações vigentes na atualidade, aprovadas 

posteriormente à prolação da decisão judicial, é a definição que se utilizam de “dados 

cadastrais”. As decisões consideram que os dados cadastrais não são passíveis de proteção 



 
 

 

constitucional, por não integrarem a vida privada e portanto a proteção à intimidade. O acórdão, 

inclusive, elenca dados cadastrais que estariam excepcionalmente protegidos pelo sigilo, como 

aqueles provenientes de relações bancárias, fiscais e informações médicas, por serem relativos 

à vida privada. No entanto, cabe esclarecer que todas as legislações atuais do sistema de 

proteção de dados pessoais não realizam essa distinção de dados que são protegidos ou não, 

sendo dado pessoal qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada ou 

identificável (art. 5º, I da Lei nº 13.709/18, art. 4º, IV da Lei nº 12.527/11 e art. 7º, VII da Lei 

nº 12.965/14). Dessa forma, o dado cadastral é um dado pessoal e portanto está igualmente 

protegido pela legislação federal. Havendo fato novo que altera o fundamento jurídico da 

decisão, é necessário que a Anatel se debruce sobre estas normas que integram o sistema de 

defesa dos dados pessoais dos cidadãos, de modo que a regulamentação, caso seja expedida, 

esteja de acordo com as normas vigentes, sob pena de se tolher os direitos duramente 

conquistados pelos consumidores brasileiros.  

 

13. Assim, do modo como proposto, a redação constante da proposta de Consulta Pública 

viola o direito constitucional à privacidade e ao sigilo das comunicações, bem como as 

inúmeras legislações infraconstitucionais, aqui citadas, que dão concretude a esses 

direitos. 

 

14. O Idec entende a preocupação com ligações abusivas e não identificadas, especialmente de 

telemarketing, que possam gerar danos concretos aos usuários. Por isso, ao longo do ano, tem 

atuado por medidas capazes de coibir o problema - tais como listas de bloqueio de ligações e o 

respeito ao consentimento do usuário. Ou seja, existem outros meios regulatórios para coibir 

essa prática, regulando a atividade econômica específica de ligações para oferta de bens 

e serviços. 

 

15. Dessa forma, permitir a identificação dos dados cadastrais de quem originou a 

chamada é medida desproporcional e que pode colocar em risco os próprios usuários que 

buscam ser protegidos. A quebra do sigilo das comunicações não deve ocorrer de maneira 

genérica, devendo ser ponderada de acordo com as circunstâncias do caso. Por isso, a existência 

de decisão judicial para que isso ocorra é de suma importância, uma vez que o juiz possui a 

competência constitucional para sopesar os direitos e interesses envolvidos, delimitando a 

proporcionalidade da medida. A prestadora do serviço de telecomunicações não tem 

capacidade ou competência para exercer esta tarefa de maneira ampla.  

 

16. Não se deve ignorar a importância do sigilo. Por meio dele, por exemplo, ocorre a 

proteção de eventuais delatores ou denunciantes de práticas ilícitas. Assim, seriam coibidas 



 
 

 

ligações feitas de maneira anônima para esses fins, visto que essas pessoas ficariam sob uma 

situação de extrema vulnerabilidade dada a possibilidade de serem descobertas apenas por meio 

de um pedido direto à prestadora do serviço. Trata-se de requisito essencial para o direito à 

liberdade de expressão dos cidadãos.   

 

17. Ademais, o fornecimento do acesso aos dados de linhas telefônicas que originaram as 

respectivas chamadas, se mal regulamentado, pode ocasionar mais fraudes contra o 

consumidor. É necessário que o procedimento de acesso a esses dados garanta a confirmação 

da identidade do consumidor que de fato recebeu as chamadas. Caso contrário, qualquer 

indivíduo com acesso ao nome, telefone e CPF - que já são vastamente compartilhados 

ilegalmente - poderia ter acesso ao registro de chamadas de um cidadão, o que poderia 

contribuir com o surgimento de novas fraudes ainda mais complexas.  

 

18. A sentença determina que “o titular da linha telefônica deverá fornecer às operadoras, 

no mínimo, a data e o horário da chamada que foi dirigida à linha de que é titular”. A 

regulamentação não pode ser expedida aplicando-se apenas o “mínimo” de informações 

que devem ser passadas por aquele que deseja ter acesso aos dados de terceiros. 

Recomenda-se que, caso expedida, a regulamentação estabeleça procedimentos rígidos, 

alinhados aos riscos envolvidos, de comprovação de identidade do consumidor que 

recebeu as chamadas telefônicas, bem como a demonstração de indício à fraude ou 

ligações indesejadas que o consumidor tenha sofrido. Além disso, deve ser desenvolvido  

um mecanismo que possibilite o envio de documentos, como prints da realização incessante de 

chamadas telefônicas, ou outros documentos que demonstrem esses indícios de fraude.  

 

19. Por fim, recomenda-se que, se expedida a regulação neste momento, que sua vigência 

somente ocorra a partir do início das atividades da Autoridade de Proteção de Dados, 

com seu quadro de funcionários já designado. Isto porque, tratando-se de regulamentação que 

implica necessariamente tratamento de dados pessoais, envolvendo riscos de fraude ao titular 

de dados, sua execução certamente ocorrerá com maior segurança se já estabelecida a 

Autoridade que irá zelar pela proteção de dados e articular com as autoridades reguladoras 

públicas o exercício de suas competências (art. 55-J, I e XXIII da Lei nº 13.709/18). 

 

20.  Diante dos motivos e fundamentos acima expostos, o Idec conclui que: 

 

(i) apesar da determinação constante do dispositivo da r. sentença nos autos do processo 

nº 0002818-08.2010.4.05.8500, a Anatel tem o dever de cumprir com suas atribuições 

constitucionais e legais, de modo que qualquer mudança na Resolução nº 632/2014 



 
 

 

deve levar em consideração o cumprimento da Constituição Federal e das normas 

vigentes no ordenamento jurídico brasileiro; 

 

(ii) o sigilo das comunicações é garantia essencial para o exercício da liberdade de 

expressão; 

 

(iii) a alteração, do modo como prevista, é medida desproporcional diante do problema 

que se visa combater, dado que outras medidas regulatórias são possíveis para coibir 

ligações indesejadas e possíveis fraudes contra o consumidor; 

 

(iv) a proposta de alteração pontual da Resolução nº 632/2014, conforme previsto no 

âmbito desta Consulta Pública nº 61/2019, é inconstitucional, pois viola os art. 5º, X e 

XII da Constituição Federal de 1988;  

 

(v) a proposta de alteração pontual da Resolução nº 632/2014, conforme previsto no 

âmbito desta Consulta Pública n. 61/2019, é contrária às disposições 

infraconstitucionais e regulatórias que prezam pelo sigilo das comunicações no Brasil, 

notadamente Lei nº 12.965/14 Art. 7º, II, Lei nº 12.527/11 Art. 6º, III, Lei nº 13/709/18, 

Lei nº 9.472/1997 Art. 3º, V e o art. 3º, V da própria Resolução nº 632/2014;  

 

(vi) para que esteja de acordo com a Constituição e com as leis federais vigentes, a 

proposta de alteração deverá: 

 

1. Levar em consideração os riscos existentes aos consumidores de uma forma 

geral, e as normas vigentes no ordenamento brasileiro, principalmente a 

Constituição Federal, o Marco Civil da Internet e a já aprovada Lei Geral de 

Proteção de Dados; 

 

2. Estabelecer parâmetros mais rígidos para a quebra do sigilo dos consumidores, 

de modo que sejam criados procedimentos para a verificação da identidade do 

consumidor que está requerendo o acesso aos dados de terceiros, bem como para 

a verificação de que há indícios mínimos de fraudes contra o consumidor e/ou 

recebimento de ligações indesejadas (robocalls, telemarketing, dentre outras); 

 

3. Condicione a vigência da alteração normativa à instauração da Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados (ANPD), tendo em vista a competência da 

ANPD, conforme disposto na Lei n. 13.709/19, art. 55-J. 



 
 

 

 

São Paulo, 7 de novembro de 2019 

IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Bárbara Simão 

Diogo Moyses  
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