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PROJETO DE LEI Nº    /2019 

 

Dispõe sobre a proibição de comercialização 

de serviços de valor adicionado nos planos 

de telefonia móvel. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Ficam proibidos a oferta e a comercialização de serviços de valor 

adicionado, sejam eles digitais, complementares, suplementares ou qualquer outro, 

independentemente de sua denominação, de forma onerosa ao consumidor. 

Parágrafo Único - O disposto no caput deste artigo aplica-se a planos de 

serviços de telecomunicações móveis pré-pagos, pós-pagos ou combinados. 

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator às 

penalidades previstas no art. 56 e 57 da Lei federal nº 8.078/90, Código de Defesa do 

Consumidor, sem prejuízo das demais previstas na legislação em vigor. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua 

publicação oficial.” 

 

Sala das Sessões, em 05 de fevereiro de 2019. 

 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa. 
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J U S T I F I C A T I V A 
 

O Projeto de Lei que apresentamos tem como propósito proteger o consumidor 

em relação a práticas abusivas por parte das prestadoras de serviços de 

telecomunicações. 

A Lei nº 8.078/90, que estabeleceu o Código de Defesa do Consumidor, é uma 

grande conquista para a nossa sociedade. Em seus diversos dispositivos, estão os 

direitos básicos do consumidor, entre eles, da informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 

riscos que apresentem, conforme Art. 6º, III. 

Com intuito de continuarmos o avanço nessa questão, propomos o presente 

Projeto de Lei, que visa proteger, fortalecer e ampliar os direitos do consumidor que, 

como é de conhecimento geral, é a parte mais frágil da relação de consumo e que, por 

regras constitucionais, deve ter a proteção do Estado. 

Inúmeras denúncias e questionamentos de usuários de serviços de 

telecomunicações sobre a adoção de práticas abusivas e lesivas adotadas pelas 

prestadoras têm sido recebidas nos órgãos de defesa de consumidor e na ANATEL. 

Trata-se do Serviço de Valor Adicionado – SVAs. 

O principal motivo desses questionamentos é a comercialização - 

principalmente pelas prestadoras de telefonia móvel, fixa e de comunicação 

multimídia (Internet em banda larga) -, de planos de serviços de telecomunicações 

com outros serviços embutidos, tais como serviços de valor adicionado e digitais. 

“Contrate agora o XXXXXX. Envie a palavra XXXX para o número XXXX.” 

Essa mensagem, que por vezes nos deparamos nos celulares, propõe a 

contratação de um Serviço de Valor Adicionado (SVA). Ao contrário das chamadas 

telefônicas ou da conexão de dados, os serviços de valor adicionado não são 

considerados serviços de telecomunicações. 
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Entre os SVAs onerosos mais comuns estão toques de celular diferenciados, 

notícias enviadas por SMS, horóscopo, músicas e antivírus. Muitos SVAs são vendidos 

por meio de mensagens no celular (SMS). 

Ressalvamos que esta lei não alcança os SVAs gratuitos, como os utilizados 

pela defesa civil, por exemplo, nos quais informamos um CEP e recebemos alertas por 

meio de SMS sobre o tempo, chuvas intensas, alagamentos, áreas de risco, etc. 

Esses serviços onerosos ou são acrescentados unilateralmente aos planos, sem o 

conhecimento e o consentimento dos consumidores, ou há o direcionamento quando 

da contratação de serviços de telecomunicações, evidenciando práticas de venda 

casada e de cobrança abusiva, além de vantagens ilegais auferidas pelas prestadoras. 

Além disso, este tipo de cobrança adicional pode dificultar o pagamento do 

principal. 

Dessa forma, tendo em vista a dimensão dos danos causados aos consumidores 

em decorrência da falta de transparência nas ofertas de serviços de telecomunicações, 

da prática de venda casada, ostensiva ou não, e para evitar que essas práticas lesivas 

continuem a prejudicá-los, faz-se necessária uma norma que proíba taxativamente 

que os planos de serviços de telecomunicações sejam ofertados em conjunto com 

serviços de valor adicionado ou qualquer outro. Tal medida não apenas garantirá a 

transparência e clareza nas relações de consumo, mas, principalmente, reduzirá o 

valor dos atuais planos, já que o consumidor terá o direito de excluir serviços 

indesejados. 

Por todos esses argumentos, submetemos a presente proposição à apreciação 

desta Egrégia Casa de Leis, conclamando respeitosamente os meus nobres pares a 

aprovação da mesma. 

 

Identificador: 370031003600390034003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-02-05T10:08:20-0200




