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Senhor Presidente:

Sirvo-me do presente para, na forma dos artigos 177 e 382 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso, requerer a instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito com a
finalidade de investigar as prestadoras de serviço de telefonia móvel com relação às elevadas tarifas
cobradas, bem como acerca da má qualidade na prestação dos serviços e, principalmente, pela intermitência
do sinal disponibilizado e ausência de serviço de telefonia móvel em cidades, distritos ou outros logradouros
com considerável densidade populacional dentro do Estado de Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

A relevância dos serviços de telefonia móvel e do correspondente tráfego de dados por meio deles
implementados ganha, a cada dia, maior relevância no contexto das relações humanas, sobretudo sociais e
comerciais. Interações que outrora demandavam dias e semanas, têm seu interstício abreviado, com a
possibilidade de contato com pessoas nos mais variados locais e a qualquer tempo.

Não por outro motivo, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, a
telefonia móvel brasileira chegou a aproximadamente 260 milhões de acessos em abril de 2022, número
superior à projeção de 215.718.347 habitantes do Instituto Brasileiro de Geografia a Estatística – IBGE para
o dia de 14 de fevereiro de 2023[1].

A indicação de uma linha crescente no acesso à telefonia móvel fica evidenciada pelo gráfico
disponibilizado pela própria Anatel em seu sítio na rede mundial de computadores:
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A agigantamento do número de acessos à telefonia móvel vem ainda acompanhado pela busca por
maior capacidade de transmissão de dados, como vê-se do gráfico o qual indica um vertiginoso crescimento
dos acessos na tecnologia 4G igualmente disponibilizado pela Anatel:

 

 

A qualidade dos serviços buscados e necessários no contexto da contemporaneidade, contudo, não
revela o mesmo crescimento.

O número de reclamações formuladas perante a Anatel relativa aos serviços regulados no 1º
semestre do ano de 2022 foi de 951.303[2] dos quais 503.807 (aproximadamente 53%) referem-se a
telefonia móvel, a denotar, sem qualquer arremedo de dúvida, que esta se constitui como a principal fonte de
problemas quando comparada aos serviços de internet banda larga fixa, telefonia fixa e TV por assinatura,
ambientes já notoriamente conhecidos pela péssima qualidade dos serviços prestados.

Destaca-se, ademais, que para além do acompanhamento da qualidade da telefonia móvel feito por
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meio dos indicadores operacionais, a Anatel realiza anualmente pesquisas que medem a satisfação e a
qualidade percebida pelos consumidores, isto é, na prática, como são percebidos os desempenhos no uso
diário dos serviços, trata-se da assim denominada “Pesquisa de Qualidade Percebida” a qual expõe notas
bem aquém do necessário e esperado a ponderar o valor cobrado dos serviços:

 

 

Em Mato Grosso a realidade é ainda mais aviltante.

O nível de cobertura é ainda insuficiente e, nos municípios em que há disponibilidade, a
intermitência e falhas de sinal são fatos públicos e notórios. Veja-se, neste contexto, mapa da Anatel
corroborando a insuficiência dos serviços das operadoras de telefonia móvel no estado de Mato Grosso[3]:
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Não por outro motivo, o boletim “Consumidor em Números” de 2021[4] produzido pelo então
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e que reúne dados do Sistema Nacional de Informações
de Defesa do Consumidor (Sindec) indica que as telecomunicações representam 21% das reclamações e as
duas empresas com maior número de reclamação são empresas de telefonia móvel: Oi e Vivo, ambas com
massiva atuação em território mato-grossense.

Veja-se:

 

 

E para além das duas líderes em reclamação, a telefonia ainda ostenta o quarto e quinto lugares
com Claro e Tim, duas outras empresas que prestam serviços no Estado de Mato Grosso, a demonstrar a
necessidade premente de investigação por este parlamento da má qualidade dos serviços prestados:

 

 

O setor de telecomunicações é, indiscutivelmente, um dos mais importantes pilares do
desenvolvimento para o nosso país, assumindo um papel preponderante na economia e, principalmente, no
âmbito social, à medida em que deveria permitir o contato rápido e efetivo entre pontos distantes
geograficamente, contribuindo, inclusive, com o fortalecimento do regime democrático.

Os problemas técnicos e as falhas reiteradas na prestação dos serviços, contudo, impedem o
atingimento de tais ideais.

Muito porquanto o investimento do setor de telecomunicação teve queda de 5,9% no primeiro
semestre de 2022, isso segundo a Conexis Brasil Digital, entidade que que representa Algar, Claro, Oi,
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Sercomtel, TIM e Vivo.

Em termos reais (ajustado pela inflação), a soma caiu de R$ 18,5 bilhões, na primeira metade de
2021, para R$ 17,4 bilhões, de janeiro a junho de 2022.

Assim, frente à crescente e notória insatisfação dos consumidores com os serviços prestados e
tendo em vista a desproporção observada entre o crescente aumento de consumidores no setor e a redução
pública e notória dos investimentos das operadoras de telefonia, faz-se imperiosa a investigação de tais
determinados fatos.

Essas são as razões que justificam a busca do apoio dos nobres pares para que a Comissão
Parlamentar de Inquérito solicitada inicie seus trabalhos, investigando as razões pelas quais a prestação de
serviço de telefonia móvel é tão deficiente no Estado de Mato Grosso garantindo aos consumidores além de
esclarecimentos, uma melhor prestação dos serviços mencionados.

 

[1] https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/box_popclock.php. Acesso em 14 fev. 2023.

[2]
https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-registra-951-3-mil-reclamacoes-no-primeiro-semestre
-de-2022. Acesso em 14. fev. 2023.

[3]
https://www.gov.br/anatel/pt-br/dados/qualidade/indicadores-de-qualidade/imagens/fiscalizacao-qualidade-mu
nicipios/mapa-criticos-brasil-jun22.png. Acesso em 14 fev. 2023.

[4]
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/consumidor-em-numeros-2021-3-3-milhoes-de-reclamacoes-for
am-registradas-em-todo-o-pais

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Fevereiro de 2023

 

Diego Guimarães
Deputado Estadual
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