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IDIRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO

AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INF0RMAçA0 PREVIA

i
INFORMAcAO PRE VIA N2152/98 R .,azig-Lia

SM M-j
1 -OBJETO
Projeto de Lei r1 2 1.727/98, de autoria coletiva, e tendo como primeiro signatário 0

Deputado Raul Lima Leto, o qual dispôe sobre o uso dos serviços 900, 0900 e outros

similares explorados através das empresas de comunicacào e telecomunicacao no território

estadual.

A proposicao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 12/5/98.

2- PONTOS DE ATENcAO
2.1. Reapresentação de matéria ja discutida nesta Casa
A matéria tratada no projeto de lei em tela já foi discutida nesta Casa quando da

apreciaçao do Projeto de Lei n 2 788/96, de autoria do mesmo parlamentar que agora

deflagrou o processo legislativo ao apresentar a proposicão em análise.

A reapresentaçao de projeto de conteüdo semeihante a outro já apreciado é regulada

pelo art. 186, § 3, do Regimento Interno. Cumpre esciarecer que o antigo Projeto de Lei n2

788 foi aprovado nesta Casa e, posteriormente, vetado pelo Chefe do Poder Executivo, que

entendeu ser a matéria nele tratada de competência da União.

Como foram coihidas, para a apresentação da nova proposicao, as assinaturas da

maloria dos Deputados que compôem este Poder, está a mesma apta a tramitar, já que foi

atendido o requisito constante do dispositivo regimental supracitado.

2.2. A controvertida inconstitucionalidade do projeto de lei
Conforme ja reconhecido por esta Casa quando da apreciaçao do Projeto de Lei n2

788/96, a regulamentacão da exploracao dos servicos de prefixo 900 e 0900, que tanto tern

afligido a sociedade, 6 da competência do Estado.
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Ao contrário do entendimento do Chefe do Poder Executivo, segundo consta na

Mensagem 241/98, não se está aqui discutindo os servicos de telecomunicacaes, cujo

disciplinamento é competência privativa da União (art. 22, IV, da Constituicao Federal), mas

sirn Os critérios que devem nortear a prestaçao desses servicos, sob a ótica do direito do

consumidor.

Os servicos conhecidos pela alcunha "Disque 900", ou qualquer outra denominacao

semeihante, são urn fenômeno de dimensão internacional, cujas numerosas irnplicaçöes de

ordem negativa já mereceram rigorosas medidas restritivas e proibitivas por parte das

autoridades püblicas de diversos paIses.

Os Servicos 900 consistem na transrnissão, por meio de fita rnagnetica, viva voz ou

fax, de informaçoes de variada natureza, tais corno horóscopo, cartornancia, esoterismo,

jogos, sortelos, mensagens eróticas, piadas, paquera, histOrias infantis, cotacôes financeiras,

telemarketing, etc. Para acessar o servico, disca-se o prefixo 900, para ligacaes em Minas

Gerais, ou 0900, para Iigaçaes em todo o Pals, seguido dos quatro nümeros que identificam

o mesmo. 0 preço do serviço inclui, além da tarifa de ligacao interurbana, o valor adicionado

estabelecido pelo fornecedor para cada minuto de utilizacao.

A entidade que presta o serviço telefônico em deterrninada localidade (a charnada

prestadora), que no caso em questao é a TELEMIG, se associa as provedoras, empresas

que produzern e fornecem os serviços 900 e, SEM A ANUENCIA EXPRESSA dos assinantes

e locatários dos servicos de telefonia, coloca Os Serviços 900 disponIveis em suas linhas

telefônicas, ao alcance de qualquer pessoa presente em residência ou estabelecimento

comercial onde elas existam.

A prestadora, rnediante contrato corn as empresas provedoras, praticarnente invade os

lares dos consumidores, corn servicos que não foram solicitados previamente e pelos quais

se cobram, por meio da conta telefânica, preços elevados.

Muitas e muitas vezes, os rnencionados servicos são utilizados por rnenores de idade,

por empregados e funcionários de uma empresa, enfim, por pessoas nao autorizadas pelo

titular da linha telefônica, que se ye surpreendido, no final do rnês, corn contas telefônicas

exorbitantes.

Para agravar ainda mais a situaçao, as empresas sequer oferecem, concretamente, a

possibilidade de bloqueio aos consumidores, visando a que a imposiçao dos servicos Ihes

seja absoluta.



3

Por outro [ado, cuidando para que o ataque aos consumidores se faca por todas as

frentes possIveis, as veIculos de comunicacão divulgam Os famigerados Servicos 900 por

meio de propagandas enganosas, abusivas, incompletas e irregulares, que não identificam o

nome e endereco dos fornecedores, burlam as exigèncias legais relativas ao dever de

informar os custos elevados dos servicos, abusam da inocência e pouca experiencia das

criancas e pessoas menos precavidas e incitam o uso desenfreado dos serviços.

São por demais conhecidos os efeitos lesivos desses servicos, que se alastraram por

todo o Pals. Os Servicos 900 foram abusivamente lançados no mercado e impostos

unilateralmente aos consumidores, sem a possibilidade efetiva de fiscalizaçao e controle

eficazes de sua utilizacao.

2.3. A concessão do servico telefônico pUblico
0 servico telefônico püblico, definido legalmente (art. 4 da Lei n2 4.117, de 1962) como

modalidade do servico de telecomunicacão destinado a intercom unicaçao, através da

transmissão da voz ou, em certos casos, de outros sons, por processos de telefonia, é

prestado, em todo o Pals, por empresas controladas pela Telecom unicacoes Brasileiras S/A

- TELEBRAS - e por outras entidades cujo contrato de concessão esteja em vigor.

As empresas concessionárias que prestarn regularmente a servico telefônico püblico

em uma determinada area de atuacao dá-se o nome técnico de prestadoras. No Estado de

Minas Gerais, ou na major parte dele, a empresa prestadora é a Telecom unicacöes de Minas

Gerais S/A - TELEMIG -, que oferece as servicos de telefonia, nas instalacoes particulares,

mediante contratos de assinatura ou Iocação, conforme as termos da Norma 5, de 1979,

baixada pela Portaria n 2 663, de 1979 do Ministério das Telecom unicacOes, alterada pelas

Portarias n2 127, de 1989 e 60, de 1990 do mesmo Orgao. A Norma 5 tern corno objetivo

regular as condicoes gerais de prestacão do servico telefônico pUblico, dispondo sobre

dire itos e obrigacoes do prestador, do usuário, do assinante e do Iocatário.

"2.5 - Assinatura - é o dire/to de haver, em caráter individualizado e
permanente, em /nstalacOes de uso particular, a prestacao do serv/co telefôn/co
pQbI!co.

"2.7 - Locacao - 6 o direito de usar, em caráter ind/vidual/zado, equ/pamentos
e circu/tos espec/ais de telefonia, ou de haver a prestaçOo do serviço telefôn/co
pub//co, em caráter ind/vidualizado e temporár/o, em instalacOes de uso
particular,"
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A assinatura ou locaçao dos serviços de telefonia são contratos de prestacao de

servicos celebrados, por meio de instrumento de adesão, entre a prestadora, de urn lado, e

Os assinantes e locatários, de outro. As tarifas dos servicos são estabelecidas pelo

Conseiho Nacional de Telecom unicacaes - CNT -, corn base na ocupacao do circuito e na

distância entre as estacoes (arts. 101 e 106 da Lei n 2 4.117).

Segundo consta na rnencionada Norma 5 do Ministério das Telecomunicacöes, "a

prestacão individualizada do serviço é feita a quem o solicite, no local indicado pelo

solicitante, havendo condicoes técnicas, mediante assinatura ou locação". (grifos nossos)

As concessionárias, portanto, apenas prestarão seus servicos ao consumidor que os

tenha solicitado previarnente e por escrito.

Não se encontra na legislaçao pertinente qualquer dispositivo que autorize a prestadora

do servico telefônico pUblico a fornecer aos consurnidores servicos diferentes daqueles

contratados. Isso significa que a irnposiçao aos usuários, assinantes e Iocatários, pelas

concessionárias dos Servicos 900 não tern qualquer respaldo legal.

Ora, o consumidor firmou corn a concessionária urn contrato de prestaçao de servicos

püblicos de telefonia, cujos termos vincularn exclusivarnente as partes, quals sejarn a

TELEMIG e os seus assinantes e locatários. Destaque-se que o objeto desse contrato se

restringe a prestacao de serviços de telefonia, não incluindo obviamente os Servicos 900.

Se, para a prestacao dos serviços básicos de telefonia, se exigiu a solicitacão previa do

consumidor, decorrência logica é a necessidade ainda major de solicitacao previa para a

prestacão de outros servicOs, rnais especIficos, como os relacionados ao prefixo 900.

As concessjonárjas tern agido como se estivessem acjma do irnperio da lei, fazendo

letra rnorta de dispositivos de ordem publica e de jnteresse social. Ignorando que apenas a

lei, a vontade das partes e os atos ilIcitos constituern fonte de obrigacão, a TELEMIG impôe

aos consurnjdores uma obrigacao completamente distinta daquela efetivamente contratada,

uma obrigação orjunda dos contratos gue ela celebrou corn TERCEIROS, as empresas

fornecedoras do Djsque 900.

Os Servicos 900 são o resultado de negocios jurIdicos celebrados entre as ernpresas

do Sistema TELEBRAS e aquelas fornecedoras dos mesmos. Cuida a concessionária do

servico telefônico püblico de disponibilizar terminals da faixa telefônica especIfica e outros

melos necessários a introdução e prestação de servicos por rneio dos prefixos 900 e 0900,
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bern como de efetuar a cobranca em conta telefônica dos valores remunerados pelos

usuários e repassá-Ios as empresas prestadoras.

Mesmo cientes dos problemas e transtornos causados por esses serviços, as empresas

do Sistema TELEBRAS continuam a se valer da parceria corn as empresas provedoras para

Iancar novas linhas 900.

Os servicos especiais, prestados através das linhas 900, nao se incluem entre as

servicos püblicos de telefonia, definidos em lei. Os seus precos são estabelecidos pelas

ernpresas fornecedoras, nao se pautando pelos critérios legais da ocupaçao do circuito e da

distância das estaçôes (art. 106 da Lei n 2 4.117).

2.4. Os Servicos 900 a Iuz do Codigo de Defesa do Consumidor
0 que não faltam são preceitos legais que vedem a conduta das concessionárias e das

empresas provedoras dos Servicos 900. A prestacão de serviços sem solicitacão prévia do

consumidor e tipificada como conduta abusiva pelo Codigo de Defesa do Consumidor, em

seu art. 39, III.
"Art. 39. E vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas: (...)
III - enviar ou entregar ao consumidor, sem so/ic/ta cOo pre y/a, qualquer produto,
ou fornecer qualquer serviço;"

A sancão para esse cornportamento está estabelecida no paragrafo Unico do mesmo

artigo, que equipara o servico, nesse caso, as arnostras gratis, e dispôe ser inexistente

qualquer obrigação de pagamento por parte do consumidor.
"Parágrafo un/co. Os serv/cos prestados e os produtos remet/dos ou entregues ao
consumidor, no h/pótese pre vista no /nciso /1/, equ/param-se Os amostras gratis,
inex/stindo obr/gaçOo de pagamento." (grifos nossos)

Também a art. 46 do citado codigo desobriga o consumidor de quitar a dIvida oriunda

da prestação de Serviços 900.
"Art. 46. Os contratos que regulam as relacOes de consumo nOo obrigarOo os

consum/dores, se nOo /hes for dada a oportunidade de tomar conhec/mento
prévio de seu conteüdo, ou se os respect/vos /nstrumentos forem redig/dos de
modo a dif/cu/tar a compreensOo de seu sent/do e alcance."

Tal dispositivo, que e a projeçao, sob o ponto de vista prático, do direito básico do

consumidor a inforrnacão adequada sobre os produtos e servicos, em toda a sua extensão
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(art. 6, Ill), e assim comentado pelos especialistas Claudia Lima Marques e Nelson Nery

Junior, nesta ordem:
"0 art. 46 do CDC surpreende pelo alcance de sua disposicao. Ass/m, se o

fornecedor descumprir este seu novo dever de 'dar oportunidade' ao consumidor
ou 'de tornar conhecirnento' do conteüdo do contrato, sua sançOo será ver
desconsiderada a rnanifestaçao de vontade do consurnidor, a ace/ta cao,
rnesmo que o contrato Já esteja assinado e o consenso formal/zado. Em outras
palavras, o contrato nOo tern seu efe/to mm/mo, seu efeito principal e nuclear pue
é obr/gar, vincular as pa rtes. Se nOo vincula, nOo ha contrato, o contrato de
consumo corno que nao existe, 6 mais do que /neficaz, 6 como que inex/stente,
por forgo do art. 46, enquanto que a oferta, por forgo do art. 30, continua a
obrigar o fornecedor!" (Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo
regime dos relaçoes contratuais. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 251.)
(grifos nossos)

"0 fornecedor deverá ter a cautela de oferecer oportunidade co consumidor
para que, antes de concluir o contrato de consumo, tome conhecimento do
conteüdo do contrato, corn todas as imp//ca cOes conseqUenc/ais daquela
contratacao no que respeita aos deveres e direitos de ambos os con tratantes,
bern como dos san cOes POT eventual inadimplemento de alguma presta cOo a ser
assum/da no contrato. NOo sendo dada .essa oportun/dade ao consumidor, as
prestaçOes gor e/e assumidas no con trato, se/am prestaçOes que envolvam
obriga cOo de dar como de fazer ou nOo fazer, nOo o obrigarOo." (Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do projeto. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 1992, p. 316.) (grifos nossos)

Portanto, ainda que se considere que os contratos de prestacao de Serviços 900

tenham sido realmente firmados corn as empresas provedoras desses servicos, o que não é

o caso, ainda assim eles não teriarn o condão de vincular os consumidores, pois a estes não

é dada a oportunidade de tomar conhecirnento previo do seu conteüdo.

Os consumidores nao tern sequer contato corn urn vendedor a quem possam pedir

informacaes. Não ha obviarnente debate pré-contratual, mesmo porque não ha qualquer

contrato.

Observern-se, ainda, Os seguintes artigos do Estatuto da Crianca e do Adolescente (Lei

n2 8.069, de 1990):

"Art. 59, Nenhuma criança ou ado/escente será obJeto de qualquer forma de
neg/igencia, d/scr/m/naçOo, exp/ora cOo, v/o/ência, crue/dade e opressOo, pun/do
no forma do Ie/ qualquer atentado, por açOo ou omissOo, aos seus dire/tos
fundamentals."

"Art. 17. 0 dire/to ao respeito consiste no inv/olabll/dade do integridade fisica,
psIquica e moral do crianca e do ado/escente, abrangendo a preservaçOo do
/magem, do /dent/dade, do autonomia, dos va/ores, ide/as e crenças, dos
espacos e obJetos pessoals."
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2.5. 0 acesso indiscriminado aos Servicos 900
A faixa de numeracão telefônica representada pelo prefixo 900, por estar disponIvel

independentemente da solicitaçao e do conhecirnento do proprietário da linha particular,

pode ser acessada a qualquer mornento e por qualquer pessoa.

0 que se constata, na prática, é que, quase sempre, quem utiliza os Servicos 900 não é

O responsável pelo pagamento da conta telefônica, mas criancas, adolescentes, leigos,

idosos ou incapazes, que não tern a exata noção do quanto pode representar o seu custo, ou

então pessoas não autorizadas, corno empregados e funcionários, que agem corn abuso de

confianca ou mesmo rná-fé.

Essas pessoas sao, na realidade, os principais alvos desse tipo de servico, conforrne

se pode facilmente perceber pelas propagandas que o divulgam.

Observe-se, nesse sentido, o art. 39, inciso IV, do Codigo de Defesa do Consumidor, in

verbis:

"Art. 39. E vedado ao fornecedor de produtos ou serviços:
(...)
IV - prevalecer-se do fraqueza ou ignorância do consumidor, tento em vista sua
idade, saüde, conhecimento ou condicOo social, para impingir-Ihes seus produtos
ou servicos;"

Ora, é totalmente desarrazoado exigir que os titulares de linha telefônica cuidem de

tomar providências capazes de impedir que seus filhos, empregados ou terceiros não se

utilizern de serviços que não foram nunca solicitados e que nao deveriam, portanto, estar

disponIveis em suas linhas telefônicas.
Devem agora as pais permanecer o dia todo em casa, a fim de impedir que seus filhos

menores, vulneráveis a publicidade enganosa que divulga os Servicos 900, não acessem o

'Tele-Amizade", a "Disk-Paquera", o "Tele-ganhe urn carro", o "Disque-estOrias infantis", ou

ate mesmo o "Tele-sexo"? Ou devem os proprietários de linhas telefônicas que não podem

se dar ao luxo de passar o dia a vigiar seus telefones simplesmente colocar cadeados em

seus apareihos, impedindo assim a acesso aos jamais solicitados Servicos 900, mesmo que

isso signifique também a impossibilidade de se usar a telefone em uma situacao de

emergência?
Cabe aqui lembrar que, além de todos as problemas ja mencionados, os Servicos 900

acarretarn também, em várias ocasiöes, urn clima de desconfianca e discOrdia no lar.
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2.6. As dii iculdades operacionais para se implantar o bloqueio
Quanto aos casos em que o bloqueio é possIvel, nas linhas telefônicas ligadas as

centrais digitais, os consumidores nao sao, na major parte das vezes, informados a respeito

da possibilidade de executá-lo.

Alias, cumpre reiterar que nao ha qualquer sentido em se pretender que os

consumidores se manifestem toda vez que nao desejem urn produto ou servico. Ora, o

consumidor passaria toda a sua vida contatando incontáveis fornecedores para Ihes requerer

que não Ihe fornecam seus produtos e servicos e, ainda assim, não seria capaz de recusar

todas as ofertas que [he são feitas atualmente. 0 PROJETO PROPOE A MELHOR

ALTERNATIVA JA QUE TODOS OS SERVIOS SERAO BLOQUEADOS. AQUELE QUE

DESEJAR ALGUM QUE 0 FAA MEDIANTE A UTILIZAçAO DE UMA SENHA.

Urn mInimo de born senso rnostra que o lOgico é o consumidor contatar o fornecedor

para Ihe requerer urn produto ou servico, não para recusá-lo.

2.7. As faihas detectadas no sistema atual
Complicando ainda rnais a já intrincada e difIcil situaçao criada pelos Serviços 900, ha

de se lembrar da possibilidade de falhas no sistema de captaçao na origem das chamadas

(manobra par, ilIcito que consiste em transferir para outra linha a cobrança de urn servico),

ocasionando a transferência de ligacoes de urna linha qualquer para outra e a conseqUente

cobrança indevida ao consumidor. Este é obrigado, para solucionar mais esse problema, a

enfrentar a burocracia das concessionárias, para que o débito indevido seja retirado de sua

conta. Isso quando não tern de recorrer aos Orgaos de defesa do consumidor para ter o seu

dire ito garantido.

2.8. A natureza ilIcita de vãrios dos Serviços 900
Não se pode deixar de Iernbrar que vários dos Servicos 900 tern a sua legalidade

quest ionada tambérn no âmbito do direito penal.

Os serviços como cartomancia, tele-tarô, disk sonhos e simpatias, tele-magia, tele-

vidente, disk ocultismo, disk esoterismo, disk astrologia, dentre outros da mesma especie,

exploram a credulidade pUblica, enquadrando-se nos delitos contra o patrimônio. Observe-se

o art. 27 da Lei das Contravencoes Penais, Decreto-lei n 2 3.688, de 1941:
"Art. 27. Explorar a credulidade pQblica med/ante sortilégios, pred/çao do

futuro, expl/ca cOo de sonhos ou prát/cas con gêneres:
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Pena - pr/são simples, de 1(um) a 6 (se/s) meses, e mu/ta, de Cz$ 1,00 (hum
cruzado) a Cz$ 10,00 (dez cruzados)."

Os servicos como tele-sexo, tele-erotismo e todos os outros que se referem a

mensagens erOticas atacarn a moral e os bons costumes. Nesse sentido, observe-se o art.

234 do Codigo Penal Brasileiro:
"Art, 234. Fazer, /mportar, adqu/r/r ou ter sob sua guarda, para fim de comércio,

de distr/buicao ou de exposiçao pübl!ca, escrito, desenho, pintura, estampa ou
qualquer objeto obsceno:
Pena - detencão, de 6 (se/s) meses a 2(do/s) anos, ou multa."

Enfim, a natureza de vários dos serviços prestados através do prefixo 900 é

incornpatIvel corn a idéia de ato jurIdico, que, para ser válido deve, nos termos do art. 82 do

Codigo Civil, recair sobre objeto Ilcito.

2.9. Posição da jurisprudência
As incontáveis demandas envolvendo os Servicos 900 vêm sendo decididas, na sua

esmagadora maioria, contra a concessionária do servico püblico de telefonia e suas

conveniadas prestadoras desses serviços.

AçAO DE COBRANA DE CONTA DE TELEFONIA. DISQUE "SO-NAMORO". vfcio E ABUSO NA PROPOSTA. SERVIOS
QUE DEMANDAM CRITERIOS E ACE1TAcAO PRIMA DE USO, ANTE SUA NATUREZA. COBRANA IMPROCEDENTE,
SOMENTE QUANTO A ELES.
1- A empresa concessionária, fornecedora de servicos de telefonia, é solidária corn qualquer outra que, sob sua
permissão, explore serviços determinados, como os nominados "disk paquera ", "só-narnoro ", etc.
2- Revela-se impeifeito o atojurIdico, quando ausente a manfestacão prévia e individual do major interessado -
o consumidor - que, por isso, nao pode se submeter ao arbItrio de uma das partes a impor-ihes serviços alheios
a avenca de origem, esta eivada do caráter de verdadeiro servico páblico, inocorrendo, todavia, quando de
insercão contratual unilateral (portanto, abusiva), pela qual, no geral, é prestado verdadeiro desserviço
piThlico, como está a ocorrer corn algumas modalidades postas ern prática, pelo prefixo 900, entre elas o "disk
só-narnoro ".
3- A validade desta insercao, pelo seu caráter impessoal, destarte, familiar, abrangendo carentes e ate
incapazes, reclama-se o estabelecimento de critérios técnicos de bloqueio a sua utilização generalizada, cuja
ausência implica em nulidade do suposto ato jurIdico e, conseqilentemente, no indébito da contraprestacão
reclarnada.
(Ap. CIvel n° 247.868-6. ia Câmara do TA-MG, Juiz Rel. Nepomuceno Silva, 10.03.98)

AçAo CIVIL PUBLICA. "sERvlco 900". LIMINAR PARA vEIcuLAcAo DAS coNDIçOEs DO SERVIO E COBRANcA.
I - Just ifi ca-se o deferimento de lirninar em acão civil püblica quanto a obrigação de fazer relativa ao "Serviço
900", para veiculacao das condiçöes do serviço e forma de pagamento, corn opcão de recusa do seu
fornecimento, face ao relevante fundamento da dernanda - artigo 461, §3° do CPC, em que o assinante ou
locatário de linha telefônica é atingido por acordo de vontades de que não participou, podendo ter sua linha
parcialmente bloqueada ou desligada, por nao pagar obrigacao completamente distinta da que contratara corn
a concessionária de serviço püblico, que vem cobrada juntamente corn as ligaçôes comuns.
II- São insuficientes para este mister as informacoes anterionnente veiculadas quando ndo abrem ao assinante
a possibilidade de escoiha, facultando-se-lhe a recusa aofornecimento.
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(Agravo de Instrumento n° 214.550-8, 3a Câmara Civil do TA-MG, Juiz Rel. Wander Marotta, 07.08.96)

AçAO DE c0BRANcA. TELE-sERvlços: "PAQUERA" E "NAMORO". AUSENCIA DA coNDIçAo DE CONSUMIDOR PARA
UMA PESSOA JURIDICA. ILEGITIMIDADE DE PARTE DECLARADA. PROCESSO EXTThTO.
Uma pessoa jurIdica que não ten/ia destinado utilizaçao de servicos telefonicos, como "tele-paquera" e "tele-
namoro ", Para entretenimento de seus empregados, não se tornando destinatária dos mesmos, tanto mais diante
do conceito de "consumidor", que tern caráter, eminentemente, econômico, não e parte legItima Para suportar a
cobrança referente aos mesmos, morinente quando são frutos de md-utilização por vigia noturno, inteiramente a
revelia da dire çao, de apareiho que nao pode ser vedado, por constituir instrurnento de cornunicacão Para
eventuais problemas, e, portanto, se a minima atuacão empresarial.
(Ap. CIvel n° 218.746-0, T Câmara CIvel do TA-MG, Juiz Rel. Fernando Bráulio, 22.08.96)

CIVIL E PROCESSO CIVIL - PROVA - DOCUMENTOS INDISPENSAVEIS - JUNTADA - MOMENTO - DESENTRANHAMENTO
- CONSUMIDOR - SERVIO 900 - USUARIO QUE NAO TEVE ACESSO As INF0RMAcOEs SOBRE A PREsTA4;A0 -
INEXISTENCIA DE RELAcA0 JURfDICA
1. 0 documento indispensável, isto é, fundamental Para a sustentacao das razöes de cada parte, deve vir corn a
inicial ou corn a contestacão. Se não se cogita da hipótese de ser superveniente a estas hipóteses, a juntada ern
outro momento não deve ser deferida e, se o foi, irnpôe-se o desentranhamento, não podendo ser considerado
meio idôneo de pro Va.
2. 0 consumidor, assirn definido pela legislaçao especial, deve serpreviamente inforinado adequadamente sobre
os produtos e serviços, em toda a sua extensão (qualidade, quantidade, conteádo, riscos que apresentarn, etc.)
Para que se possa considerar válida e avencada a prestacão de servicos.
3. Inexistindo a plena proteção colirnada pela lei ao hipossuficiente, tern-se por inexistente qualquer relaçao
obrigacional entre consumidor e fornecedor e a duplicata de prestacao de servicos ernitida resta desprovida de
sustentação jurIdica, merecendo a invalidacao decretada na sentenca.
(Ap. CIvel n° 230.345-7, 4' Câmara Civil do TA-MG, JuIza Rel. Maria Elza, 09.04.97).

AcAo MONITORIA. SERVIOS TELEFONICOS. DISQUE 900. TELE-PAQUERA. FALTA DE INFORMAçAO AO
CONSUMIDOR. INOCORRENCIA DO DEVER DE PAGAR. INTELIGENCIA DO ART. 46 DO CODIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
1. E por dernais sabido que, na sistemdtica do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor o dever de
prestar inforrnacoes prévias e efetivas ao consumidor sobre o conteüdo do contrato de prestação de servico a
ser realizado, daI o onus que lhe recai de demonstrar que foi dada oportunidade Para que o consumidor
tomasse conhecimento prévio e efetivo sobre as caracterIsticas, consequências, conteüdo, riscos e pro veitos do
servico Tele-Paquera, se, assirn, quiser ver a questão solucionada a seu favor.
2. 0 fato do Servico 900 possuir existência notória e ampla divulgacao nos meios de comunicacão não exime o
fornecedor de cumprir a regra do art. 46 do CODECON, pois as mensagens publicitárias sobre o servico 900
não se prestam a informar, ao contrário, o desinformam, pois, basta ver que as referidas mensagens, ao
empregarem artiflcios vedados pelo CODECON, corno o de prestarern inforrnacoes enganosas ou incompletas
(art. 31 e 37 do CDC), instigam o uso desenfreado do serviço.
3. 0 fornecedor que, ao prestar urn serviço, macula o princIpio da transparência, não pode se valer do
procedimento monitório Para exigir do consumidor o pagamento de dIvida originária de serviço do tele 900,
porquanto o consumidor, porforca do art. 46 do CDC, estd desobrigado de quitar referida dIvida.
(Ap. CIvel n° 248.477-9, 4' Câmara CIvel do TA-MG, JuIza Rel. Maria Elza, 11.03.98)

TELEFONIA. VIA 900. CONSUMIDOR. INFORMAçOEs DEFICIENTES. ENTREGA NAO SOLICITADA. ABUSO.
DESOBRIGAcA0 DE PAGAMENTO
Ressentindo-se os contratos nao negociados, do tipo da prestacão de servicos telefônicos "Via 900", dafalta de
contrato corn urn vendedor, a quem se possa pedir informacoes detalhadas, constitui pratica abusiva a sua
entrega ao consumidor mal informado, prevalencendo-se a prestadora da desinformacdo ou ignorância do
usudrio, razão pela qual, por se equipararem as amostras gratis, ficam desobrigados de pagamento (art. 39,
paragrafo (inico, CDC).
(Ap. CIvel n° 220.643-5, ia Câmara CIvel do TA-MG, Juiz Rel. Herondes de Andrade, 20.08.96)
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2.10. A exploração desses serviços em outros palses
As MEDIDAS TOMADAS POR OUTROS PAISES EM RELAçA0 AOS "SERvIços 900" SAO AS

SEGUINTES:

Alemanha 4 a Iegislaçao vigente veda esse tipo de servico.

Portugal 4 Os servicos dessa natureza são proibidos.

Estados Unidos 4 os servicos podem ser bloqueados, a pedido do consumidor,

gratuitamente, quando pessoa fIsica, e corn onus para a pessoa jurIdica.

Inglaterra 4 as serviços podem ser bloqueados, gratuitamente. Ha rigoroso controle

sobre os servicos. Como medida de proteção a personalidade, Os serviçOs que oferecem

conversação direta são obrigatoriamente gravados.

Espanha 4 0 Ministerio de Sanidad e Consumo tornou diversas medidas visando a

solucao definitiva dos numerosos problemas decorrentes de serviços dessa especie.

3- TRAMITAçAO
A proposição trarnita em dois turnos e foi distribuIda as Comissôes de Constituicão e

Justica, de Transporte, Comunicacao e Obras Püblicas e, por forca de requerimento

aprovado em Plenário, a Comissão de Defesa do Consumidor, para receber parecer.

Data da elaboracao: 22.6.98.
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