
Contrato de Prestação de Serviços de Conexão à 

Internet – Serviço de Comunicação Multimídia 

 

POMBO NET INTERNET BANDA LARGA, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no C.N.P.J. nº 12.983.319/0001-63, com Inscrição Estadual n.º 

407.253.877.112 e Inscrição Municipal n.º 98.205, sediada na RUA ALICE 

GUIMARÃES PELEGUINI, N.º 466, JARDIM SANTA GERTRUDES, JUNDIAI –

 SÃO PAULO, CEP N.º 13.205-250, doravante denominada simplesmente de 

CONTRATADA e a pessoa física ou jurídica qualificada no TERMO DE ADESÃO e/ou 

PROPOSTA COMERCIAL de serviço e/ou na ORDEM DE SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO e/ou no BANCO DE DADOS DA EMPRESA, doravante denominada 

simplesmente de CONTRATANTE ou ASSINANTE, celebram entre si o presente 

contrato de prestação de serviços, o qual será regido pelas cláusulas e condições a seguir 

dispostas: 

 

1. OBJETO : 

 

O objeto do presente contrato é a prestação, pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE, dos serviços de conexão à rede mundial de computadores 

(INTERNET). 

 

 2. DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO: 

 

2.1 - O serviço estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 

(sete) dias por semana, ressalvada a ocorrência de interrupções devido a: 

 

a) falta de fornecimento de energia elétrica para a CONTRATADA; 

 

b) falha dos serviços de responsabilidade da operadora de serviços 

telefônicos; 

 

c) ocorrências de falhas no sistema de transmissão no acesso à Internet; 



 

d) manutenção técnica dos equipamentos e/ ou operacionais que exijam 

o desligamento temporário do sistema de transmissão de dados; 

 

e) ação de terceiros que impeça a prestação dos serviços e 

 

f) casos fortuitos ou força maior. 

 

A interrupção na prestação dos serviços, pelos motivos relacionados 

acima, que ultrapassarem tempo superior a 72 (setenta e duas) horas consecutivas, será 

descontado proporcionalmente os valores referentes a esse período de paralisação. 

 

3 – LOGIN E SENHA DO CONTRATANTE: 

 

3.1 - Ao contratar os serviços da CONTRATADA o CONTRATANTE 

receberá um login e uma senha privativa que constituem sua identificação para uso do 

serviço. 

 

3.2 - O CONTRATANTE terá apenas um login e uma senha privativa, 

que são pessoais e intransferíveis. 

 

3.3 - O CONTRATANTE assume integral responsabilidade por 

quaisquer prejuízos que cause a terceiros ou venha sofrer pela utilização indevida de seu 

código ou de sua senha privativa. 

 

3.4 - Não serão permitidas conexões simultâneas utilizando o mesmo 

login de CONTRATANTE e a mesma senha privativa de acesso aos serviços. 

 

4 - TAXA DE ADESÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA: 

 

4.1 - ADESÃO: é o compromisso, escrito ou verbal (p.ex., por telefone), 

firmado entre o ASSINANTE e a OPERADORA, que garante ao ASSINANTE o direito 

de fruição do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), denominado BANDA 

LARGA POMBONET, instalado em endereço atendido pelo referido Serviço, obrigando 

as partes às condições estabelecidas neste contrato;  



 

4.2 - TAXA DE ADESÃO: é a quantia paga pelo ASSINANTE, em 

razão do compromisso firmado com a OPERADORA, que lhe garante visita técnica 

para implantação do serviço objeto do presente contrato, também é a quantia paga pelo 

ASSINANTE, em razão de visita técnica para ajuste, configuração e/ou instalação, local 

ou remotamente, de determinados materiais e/ou equipamentos necessários à 

disponibilização do serviço contratado;  

 

4.2.1 O equipamento instalado na residência ou local indicado pelo 

CONTRATANTE é de propriedade exclusiva da CONTRATADA, sendo que na ocasião 

da rescisão do presente contrato de prestação de serviços a empresa reserva-se no 

direito de retirar todos os equipamento e materiais do local a prestação dos serviços, de 

acordo com o termo de autorização assinado pelo assinante no momento da instalação 

do serviço. 

 

4.2.1.1 - Os locais designados para a instalação dos equipamentos 

necessários à conexão do cliente na rede da CONTRATADA que apresentarem 

dificuldades, riscos e/ou más condições aos técnicos serão previamente analisados, para 

cálculo dos riscos e retrabalhos necessários, de modo que poderá gerar despesas 

adicionais ao cliente no ato da instalação;  

 

4.2.1.2 - O CONTRATANTE fica ciente de que a CONTRATADA e 

seus técnicos não terão qualquer responsabilidade por danos materiais ocorridos no ato 

da instalação dos equipamentos no local indicado, se os mesmos decorrerem da má 

condição do local escolhido. 

 

4.2.1.3 - Também poderá gerar ônus adicionais a solicitação do 

CONTRATANTE aos técnicos instaladores da CONTRATADA de serviços extras, 

inerentes aos prestados pela CONTRATADA, no ato da instalação. 

 

4.2.1.3.1 – A CONTRATADA não terá qualquer responsabilidade por 

SERVIÇOS PARTICULARES contratados entre o ASSINANTE e os técnicos 

instaladores, tais como configuração de roteador, remoção de vírus, formatação de 

computadores, ou quaisquer outros que sejam, ainda que de forma onerosa.  

 



4.2.2 Se for do interesse do assinante o mesmo poderá adquirir os 

equipamentos que são necessários para o fornecimento do serviço objeto do presente 

contrato, seja diretamente da CONTRATADA ou de outro revendedor autorizado pela 

mesma. 

 

4.2.3 - Em relação aos equipamentos em comodato, ou seja, aqueles que 

são de propriedade da CONTRATADA, o ASSINANTE terá direito na manutenção 

preventiva, atualização de sistema, garantia de troca contra defeitos de fabricação, casos 

fortuitos ou derivados de problemas provocados por força maior. 

  

4.2.3.1 - Os equipamentos adquiridos diretamente pelo ASSINANTE, 

seja por compra feita na CONTRATADA ou através de terceiro revendedor, autorizado 

ou não, não estão incluídos no plano de manutenção e garantia do equipamento, 

disponibilizados pela CONTRATADA aos clientes em comodato, de forma que em caso 

de problemas técnicos, defeitos, queima ou qualquer outra situação o ASSINANTE 

deverá providenciar o reparo/substituição por sua conta e risco. 

 

4.3 - A taxa de adesão poderá sofrer alteração em seu valor em casos 

que o local da instalação exija recursos mais complexos, com utilização de materiais e 

mão-de-obra especializada, bem ainda nos casos explicitados no item 4.2.1.1. Ocorrendo 

tal hipótese, o cliente será previamente informado, antes da efetiva instalação. 

 

4.4 DO TESTE SEM COMPROMISSO (quando houver). 

 

4.4.1 O assinante que estiver fazendo uso da cortesia do teste sem 

compromisso, pelo período previamente informado, ao termino, caso não feche contrato 

com a empresa, autoriza desde já a entrada dos técnicos para a retirada do equipamento 

anteriormente instalado pela CONTRATADA e de propriedade da mesma, isentando a 

empresa a respeito de qualquer alteração no local devido à instalação dos equipamentos.  

 

4.4.2 O prazo para teste pré-estabelecido será contado a partir do dia 

de sua efetiva instalação, ficando o cliente ciente que se neste período houver problemas 

relacionados aos equipamentos de sua propriedade (particulares) o teste não será 

prorrogado e a empresa CONTRATADA não poderá ser responsabilizada por 

problemas ocorridos ao cliente em seus equipamentos. 



 

4.4.3 Ao assinante que não se manifestar ao termino do período de teste 

ou que por algum motivo após 05 tentativas não for localizado e estabelecido contato 

pela CONTRATADA terá o fornecimento do serviço gratuito suspenso, até a decisão 

final do beneficiário, seja pelo interesse ou pelo desinteresse, podendo a 

CONTRATADA, independentemente, providenciar a retirada de seus equipamentos. 

 

5 - PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

5.1 - O pagamento pela utilização do serviço será realizado 

mensalmente, a vencer. O dia do vencimento será escolhido pelo ASSINANTE e 

constará no objeto de cobrança, incluindo tributos e demais encargos conforme a 

legislação em vigor. 

 

5.2 - O não pagamento dos valores contratados no vencimento sujeitará 

o usuário, a exclusivo critério da CONTRATADA, independentemente de prévio aviso, 

notificação judicial ou extrajudicial, na suspensão da prestação dos serviços, até a 

efetivação do pagamento. 

 

5.2.1 - A suspensão dos serviços por falta de pagamento não implica 

necessariamente no cancelamento ou suspensão do respectivo contrato. 

 

5.3 - O preço contratado poderá ser reajustado anualmente, ou em 

prazo inferior que vier a ser admitido pela legislação aplicável, pela variação do IGPM, 

ou por outro índice que venha a substituí-lo. 

 

5.4 – Os valores contratados também poderão ser revistos, a qualquer 

tempo, para o resgate do inicial equilíbrio econômico-financeiro necessário à prestação 

dos Serviços ou em caso de modificações significativas do regime tributário vigente. 

 

5.5 – Em caso de atraso no pagamento da mensalidade serão cobrados 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pela variação do 

IGPM e multa de 2% (dois por cento) sobre os valores devidos e não pagos. 

 



5.6 - A primeira parcela será calculada de forma proporcional, 

observando-se os dias transcorridos entre a data do inicio da prestação dos serviços e o 

dia do pagamento escolhido pelo ASSINANTE. 

5.7 - A periodicidade de utilização dos serviços é opção única e exclusiva 

do CONTRATANTE e seu uso esporádico, ou mesmo a não utilização, não o isenta do 

pagamento integral dos serviços contratado, especialmente porque o serviço estará a sua 

disposição vinte e quatro (24h) horas por dia, sete (07) dias por semana. 

 

5.8 – Os equipamentos necessários para a prestação do serviço de 

acesso à rede da CONTRATADA, incluindo rádio, antena e acessórios, serão 

disponibilizados para uso do CONTRATANTE sem custos, em regime de “comodato”, 

durante a vigência do contrato, nos termos já disposto no item 4.2.1. 

 

5.9 – O Regime de “comodato” inclui a manutenção dos equipamentos, 

incluindo “up-grades” e substituição dos equipamentos e sistemas em caso de defasagem 

tecnológica, alteração dos requisitos operacionais, ou defeito, tal como já mencionado no 

item 4.2.3. 

 

5.10 – Pelos serviços descritos nesse contrato o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA o montante contido no DESCRITIVO DE PRODUTOS do 

ano vigente referente ao Plano e modalidade escolhida. 

 

5.11 – O CONTRATANTE deverá informar os dados necessários para 

a adesão a este INSTRUMENTO, fornecendo todas as informações cadastrais 

requisitadas no TERMO DE ADESÃO ou PROPOSTA COMERCIAL. 

 

5.12 - A conta não paga no seu vencimento se reveste de liquidez e 

certeza, sendo passível de inclusão nos cadastros dos órgãos de proteção ao credito e 

plenamente exigível para os fins de cobrança judicial, podendo a CONTRATADA 

lançar a duplicata de serviços. 

 

6. SERVIÇOS E FORMAS DE UTILIZAÇÃO 

 

6.1 - Ao contratar os serviços o CONTRATANTE se obriga a respeitar 

a legislação em vigor de utilização da rede Internet, devendo abster-se de: 



 

a) acessar senhas, modificar dados privativos, arquivos ou assumir 

identidade de terceiros; 

 

b) desrespeitar leis de direito autoral e de propriedade intelectual; 

 

c) transmitir ou armazenar qualquer tipo de material cujo conteúdo 

infrinja a Lei em vigor, relacionado com drogas, crianças e adolescentes 

em cena de sexo explícito ou pornografia, ou qualquer outro vedado por 

lei; 

 

d) divulgar informações falsas ou incompletas de caráter sigiloso; 

 

e) prejudicar usuários da INTERNET, através do uso de programas, 

acessando computadores, alterando arquivos, programas e dados 

existentes na rede; 

 

f) estimular a prática de condutas ilícitas ou contrárias à moral e aos 

bons costumes, bem como, atos discriminatórios de cunho sexual, racial, 

religioso ou qualquer outra condição. 

 

g) Divulgar ou anunciar produtos e serviços através de correio 

eletrônico, salvo nos acasos de expressa do destinatário a 

CONTRATADA. 

 

6.2 - A CONTRATADA poderá, sem qualquer aviso prévio, suspender 

ou impedir a divulgação de material, quando for considerado ilegal, impróprio ou 

determinado por autoridade Federal, Estadual ou Municipal, comunicando o fato 

imediatamente ao CONTRATANTE. 

 

6.3 - Cabe exclusivamente ao usuário a aquisição e a manutenção dos 

equipamentos, terminais e suas interfaces com as redes de telecomunicação, necessários 

à utilização dos serviços prestados pela CONTRATADA, especialmente computadores, 

roteadores e etc. 

 



6.3.1 - Quando o ASSINANTE solicitar suporte técnico ou abrir 

chamado técnico, fazendo com que o técnico se desloque até o local de instalação dos 

equipamentos, e ficar constatado pelo técnico que o problema ocorre em equipamento 

particular do cliente (computador, roteador, vídeo game, site com problema, etc..), sem 

relação com os equipamentos ou serviços prestados pela CONTRATADA, será cobrada 

uma taxa de deslocamento improdutivo, cujo valor irá variar de acordo com a situação e 

local, podendo ser paga a vista ao técnico ou emitido boleto para pagamento. 

 

6.4 - Quaisquer alterações nas condições da prestação dos serviços serão 

previamente comunicadas ao CONTRATANTE, sempre que for possível. 

 

6.5 – Em caso de rescisão antecipada do presente contrato de prestação 

de serviços, por motivos que não dizem respeito à CONTRATADA, mas sim a fatores de 

responsabilidade do assinante, tais como mal funcionamento dos terminais de acesso 

(computadores, roteadores, jogos e etc), má conservação dos equipamentos instalados, 

impedimentos de acessos ou alegação caluniosa contra os serviços ou a empresa, serão 

tratadas de acordo com a recisão prevista na clausula 9.1.1. deste contrato, em se 

tratando de cliente com fidelidade. 

 

7. RISCOS NA UTILIZAÇÃO DA INTERNET 

 

7.1 - A CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer dano ou 

prejuízo direto ou indireto que o CONTRATANTE venha a sofrer, ou que cause a 

terceiros, como conseqüência da utilização da INTERNET. Perda total ou parcial de 

informações, arquivos ou de programas contaminados por vírus, clonagem ou cópia do 

número de cartão de crédito, contas bancárias e suas respectivas senhas, fraude na 

compra de produtos e serviços pela Internet, como não entrega ou não prestação de 

serviços contratados. 

 

7.2 - É de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE prevenir-se 

dos riscos mencionados e de outros advindos da INTERNET. 

 

8. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO SERVIÇO 

 



8.1 - O serviço BANDA LARGA POMBONET será prestado em 

diferentes faixas de velocidade, conforme o plano escolhido pelo  ASSINANTE, sendo 

que a velocidade máxima ofertada em cada uma das faixas é de até a definida e indicada 

na solicitação do serviço e ratificada No ANEXO l de instalação. Independentemente da 

ação ou vontade da  OPERADORA, fatores externos, podem influenciar diretamente na 

velocidade de tráfego. A  OPERADORA garante ao  ASSINANTE o mínimo de 30% 

(trinta por cento) da velocidade nominal contratada dentro de sua rede, por se tratar de 

ambiente restrito e controlado. Por características intrínsecas à rede mundial de 

computadores - INTERNET, não há garantias quando a origem de dados for originada 

em rede de terceiros.  

 

8.2 - A oferta de capacidade contratada pelo ASSINANTE corresponde 

à taxa bruta de transferência de dados, ou seja, inclui a transmissão de informações de 

controle referentes aos protocolos de comunicação de dados como Ethernet, TCP/IP e 

outros que venham a ser utilizados pelas aplicações do ASSINANTE.  

 

8.2.1 - A OPERADORA utilizará todos os meios, comercialmente 

viáveis, para atingir a velocidade contratada pelo ASSINANTE, nos padrões de 

mercado, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, contudo, o  ASSINANTE 

entende e concorda que tais velocidades podem variar dependendo do equipamento 

(computador) por ele utilizado, trafego de dados na INTERNET (se aplicável), além de 

outros fatores fora do controle da CONTRATADA.   

 

8.2.2 - O ASSINANTE entende e concorda que o serviço poderá estar 

eventualmente indisponível, seja para manutenção programada (preventiva) ou não 

programada (emergencial), dificuldades técnicas, e por outros fatores fora do controle 

da  OPERADORA.  Interrupções do serviço, causadas por ASSINANTES ou por 

eventos de força maior, não constituirão falha no cumprimento das obrigações da 

OPERADORA previstas neste contrato.  

 

8.3 - A BANDA LARGA POMBONET destina-se ao uso do  

ASSINANTE em conformidade com a modalidade e plano por ele optado. É vedada e 

terminantemente proibida a comercialização, distribuição, cessão, locação, sublocação 

ou compartilhamento do sinal da BANDA LARGA POMBONET, exceto por expressa 



autorização por escrito da OPERADORA, responsabilizando-se o ASSINANTE penal e 

civilmente pelo eventual descumprimento desta cláusula. 

 

8.4 Estará disponível em meio eletrônico as características individuais 

do plano contratado pelo assinante, pelo web site da empresa (www.pombonet.com.br) e 

pela central do assinante, podendo ser acessada através do próprio web site da empresa, 

acessando o DESCRITIVO DE PRODUTOS. 

 

8.5 Não poderá o assinante exigir ou reivindicar que seu plano 

contratado possua características particulares de outros planos, sem que o mesmo efetue 

a migração ou contratação do plano correspondente às suas reivindicações. 

 

9 - DA OPÇÃO FIDELIDADE- PERMANÊNCIA MÍNIMA 

 

9.1 Além da escolha de modalidade e planos, a OPERADORA poderá 

oferecer ao ASSINANTE, no ato da contratação ou a qualquer momento, a  OPÇÃO 

FIDELIDADE - PERMANÊNCIA MÍNIMA, que  consiste na concessão de benefícios 

e/ou ofertas especiais, em caráter temporário e extraordinário, tais como, mais não 

limitado a, suspensão da obrigação do pagamento das taxas de adesão e/ou de instalação 

dos serviços, descontos nas primeiras mensalidades e/ou degustações de  velocidade 

superior à contratada, dentre outros, mediante o  compromisso de PERMANÊNCIA 

MÍNINA na base de assinantes da OPERADORA, em um mesmo endereço de 

instalação,  pelo período mínimo pré-estabelecido, de  até  12 meses, a critério da 

OPERADORA, contados a partir da data de início da fruição dos benefícios.  

 

9.1.1 - Na hipótese de o ASSINANTE desistir da OPÇÃO 

FIDELIDADE - PERMANÊNCIA MÍNIMA contratada ou rescindir o presente 

instrumento, estará obrigado ao pagamento do valor informado e especificado na oferta, 

referente ao subsidio pago pela operadora para o cliente, PROPORCIONAL AO 

TEMPO DE FIDELIDADE QUE FALTOU A CUMPRIR. Este valor será cobrado 

automaticamente mediante fatura.  

 

9.1.2 - Feita à opção, descrita no item acima, o plano do ASSINANTE 

passará a indicar “OPÇÃO PROMOCIONAL” na discriminação dos serviços 

contratados. 

http://www.pombonet.com.br/


 

9.1.3 - Durante a vigência da OPÇÃO FIDELIDADE - 

PERMANÊNCIA MÍNIMA, o cancelamento ou a alteração e/ou migração de pacote 

e/ou velocidade, para pacote e/ou velocidade inferiores aos que se encontravam 

efetivamente contratados por ocasião da fidelização, será entendida como desistência da  

OPÇÃO FIDELIDADE - PERMANÊNCIA MÍNIMA implicando em automática 

cobrança do valor referido no item 9.1.1 acima. 

 

DA MIGRAÇÃO DA MODALIDADE “SEM FIDELIDADE” PARA 

MODALIDADE “PROMOCIONAL” MEDIANTE A OPÇÃO FIDELIDADE 

 

9.2 O  ASSINANTE,  previamente vinculado a outro contrato de 

prestação do serviço SEM FIDELIDADE, pode, a qualquer tempo, optar pela 

contratação da OPÇÃO FIDELIDADE prevista no presente instrumento, passando,  

automaticamente, a ter sua relação contratual regida pelo presente instrumento. O 

ASSINANTE, além de ter acesso, a qualquer momento, ao texto integral do presente 

instrumento através do site www.pombonet.com.br e na central do assinante, receberá 

uma cópia integral deste instrumento contratual por correio eletrônico, 

automaticamente, no momento da sua opção por meio eletrônico. 

 

9.3 - Terminado o período pré-estabelecido de FIDELIDADE, havendo 

interesse e a critério da OPERADORA, a OPÇÃO FIDELIDADE poderá ser renovada, 

nos mesmos ou em outros moldes, mediante novo acordo. Caso não seja renovada a 

OPÇÃO FIDELIDADE a OPERADORA não estará obrigada a conceder qualquer 

benefício. Na hipótese de não ser concedido novo benefício, o preço que vigorará pelos 

serviços contratados será o preço integral vigente à época da contratação, sem ser 

considerado o benefício concedido. 

 

INFORMAÇÃOES OBRIGATORIAS DEMAIS DIREITOS E 

DEVERES – ANATEL  

 

ANEXO À RESOLUÇÃO N.º  272, DE  9 DE AGOSTO DE 2001 

 

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 

MULTIMÍDIA 
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TÍTULO IV 

 

Da Prestação do Serviço 

 

Dos Parâmetros de Qualidade 

 

Art. 47. São parâmetros de qualidade para o SCM, sem prejuízo de 

outros que venham a ser definidos pela Anatel: 

 

I - fornecimento de sinais respeitando as características estabelecidas na 

regulamentação; 

 

II - disponibilidade do serviço nos índices contratados; 

 

III -  emissão de sinais eletromagnéticos nos níveis estabelecidos em 

regulamentação; 

 

IV - divulgação de informações aos seus assinantes, de forma 

inequívoca,  ampla e com antecedência razoável, quanto a alterações de 

preços e condições de fruição do serviço; 

 

V - rapidez no atendimento às solicitações e reclamações dos assinantes; 

 

VI - número de reclamações contra a prestadora; 

 

VII – fornecimento das informações  necessárias à obtenção dos 

indicadores de qualidade do serviço, de planta, bem como os 

econômico-financeiros, de forma a possibilitar a avaliação da qualidade 

na prestação do serviço. 

 

CAPÍTULO III 

 

Dos Direitos e Obrigações da Prestadora 

 



Art. 48. Constituem direitos da prestadora, além dos previstos na Lei 

n.º 9.472, de 1997, na regulamentação pertinente e os discriminados no termo de 

autorização para prestação do serviço: 

 

I - empregar equipamentos e infra-estrutura que não lhe pertençam; 

 

II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, 

acessórias ou complementares ao serviço. 

 

§ 1º A prestadora, em qualquer caso, continuará responsável perante a 

Anatel e os assinantes pela prestação e execução do serviço. 

 

§ 2º As relações entre a prestadora e os terceiros serão regidas pelo 

direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e a 

Anatel. 

 

Art. 49. Quando uma prestadora contratar a utilização de recursos 

integrantes da rede de outra prestadora de SCM ou de prestadoras de qualquer outro 

serviço de telecomunicação de interesse coletivo para a constituição de sua própria rede, 

caracterizar-se-á a situação de exploração industrial. 

 

Parágrafo único. Os recursos contratados em regime de exploração 

industrial serão considerados parte da rede da prestadora contratante. 

 

Art. 50. É vedado à prestadora condicionar a oferta do SCM à 

aquisição de qualquer outro serviço ou facilidade, oferecido por seu intermédio ou de 

suas coligadas, controladas ou controladoras, ou condicionar vantagens ao assinante à 

compra de outras aplicações ou de serviços adicionais ao SCM, ainda que prestados por 

terceiros. 

 

Parágrafo único. A prestadora poderá, a seu critério, conceder 

descontos, realizar promoções, reduções sazonais e reduções em períodos de baixa 

demanda, entre outras, desde que o faça de forma não discriminatória e segundo 

critérios objetivos. 

 



Art. 51. A prestadora deve manter um centro de atendimento telefônico 

para seus assinantes, com discagem direta gratuita durante vinte e quatro horas por dia, 

sete dias por semana. 

 

Art. 52. A prestadora não pode impedir, por contrato ou por qualquer 

outro meio, que o assinante seja servido por outras redes ou serviços de 

telecomunicações. 

 

Art. 53. Face a reclamações e dúvidas dos assinantes a prestadora deve 

fornecer imediato esclarecimento e sanar o problema com a maior brevidade possível. 

 

Parágrafo único. O acúmulo de reclamações da mesma natureza por 

parte de diferentes assinantes poderá ser objeto de diligência da Anatel. 

 

Art. 54. Em caso de interrupção ou degradação da qualidade do 

serviço, a prestadora deve descontar da assinatura o valor proporcional ao número de 

horas ou fração superior a trinta minutos. 

 

§ 1º A necessidade de interrupção ou degradação do serviço por motivo 

de manutenção, ampliação da rede ou similares deverá ser amplamente comunicada aos 

assinantes que serão afetados, com antecedência mínima de uma semana, devendo os 

mesmos terem um desconto na assinatura à razão de 1/30 (um trinta avos) por dia ou 

fração superior a quatro horas. 

 

§ 2º A interrupção ou degradação do serviço por mais de três dias 

consecutivos e que atinja mais de dez por cento dos assinantes deverá ser comunicada à 

Anatel com uma exposição dos motivos que a provocaram e as ações desenvolvidas para 

a normalização do serviço e para a prevenção de novas interrupções. 

 

§ 3º A prestadora não será obrigada a efetuar o desconto se a 

interrupção ou degradação do serviço ocorrer por motivos de caso fortuito ou de força 

maior, cabendo-lhe o ônus da prova. 

 

Art. 55. Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, as prestadoras 

de SCM têm a obrigação de: 



 

I - não recusar o atendimento a pessoas cujas dependências estejam 

localizadas na área de prestação do serviço, nem impor condições discriminatórias, salvo 

nos casos em que a pessoa se encontrar em área geográfica ainda não atendida pela rede, 

conforme cronograma de implantação constante do termo de autorização; 

 

II – tornar disponíveis ao assinante, com antecedência razoável, 

informações relativas a preços, condições de fruição do serviço, bem como suas 

alterações; 

 

III - descontar do valor da assinatura o equivalente ao número de horas 

ou fração superior a trinta minutos de serviço interrompido ou degradado em relação ao 

total médio de horas da capacidade contratada; 

 

IV – tornar disponíveis ao assinante informações sobre características e 

especificações técnicas dos terminais, necessárias à conexão dos mesmos à sua rede, 

sendo-lhe vedada a recusa a conectar equipamentos sem justificativa técnica 

comprovada; 

 

V - prestar esclarecimentos ao assinante, de pronto e livre de ônus, face 

a suas reclamações relativas à fruição dos serviços; 

 

VI - observar os parâmetros de qualidade estabelecidos na 

regulamentação e no contrato celebrado com o assinante, pertinentes à prestação do 

serviço e à operação da rede; 

 

VII - observar as leis e normas técnicas relativas à construção e 

utilização de infra-estruturas; 

 

VIII - prestar à Anatel, sempre que solicitado, informações técnico-

operacionais ou econômicas, em particular as relativas ao número de assinantes e à área 

de cobertura e aos valores aferidos pela prestadora em relação aos parâmetros 

indicadores de qualidade, bem como franquear aos representantes da Anatel o acesso à 

suas instalações ou à documentação quando solicitado; 

 



IX - manter atualizados, junto à Anatel, os dados cadastrais de 

endereço, identificação dos diretores e responsáveis e composição acionária quando for o 

caso; 

 

X - manter as condições subjetivas, aferidas pela Anatel, durante todo o 

período de exploração do serviço. 

 

Art. 56. Diante de situação concreta ou de reclamação fundamentada 

sobre abuso de preço, imposição de condições contratuais abusivas, tratamento 

discriminatório ou práticas tendentes a eliminar deslealmente a competição, a Anatel 

poderá, após análise, determinar a implementação das medidas cabíveis, sem prejuízo 

de o reclamante representar o caso perante outros órgãos governamentais competentes. 

 

Art. 57. A prestadora observará o dever de zelar estritamente pelo 

sigilo inerente aos serviços de telecomunicações e pela confidencialidade quanto aos 

dados e informações do assinante, empregando todos os meios e tecnologia necessárias 

para assegurar este direito dos usuários. 

 

Parágrafo único. A prestadora tornará disponíveis os dados referentes 

à suspensão de sigilo de telecomunicações para a autoridade judiciária ou legalmente 

investida desses poderes que determinar a suspensão de sigilo. 

 

Art. 58. Na contratação de serviços e na aquisição de equipamentos e 

materiais vinculados ao SCM, a prestadora se obriga a considerar ofertas de 

fornecedores independentes, inclusive os nacionais, e basear suas decisões, com respeito 

às diversas ofertas apresentadas, no cumprimento de critérios objetivos de preço, 

condições de entrega e especificações técnicas estabelecidas na regulamentação 

pertinente. 

 

Parágrafo único. Na contratação em questão, aplicam-se os 

procedimentos do Regulamento sobre Procedimentos de Contratação de Serviços e 

Aquisição de Equipamentos ou Materiais pelas Prestadoras de Serviços de 

Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 155 da Anatel, de 5 de agosto de 1999. 

 

CAPÍTULO IV 



 

Dos Direitos e Deveres dos Assinantes 

 

Art. 59. O assinante do SCM têm direito, sem prejuízo do disposto na 

legislação aplicável: 

 

I - de acesso ao serviço, mediante contratação junto a uma prestadora; 

 

II - à liberdade de escolha da prestadora; 

 

III - ao tratamento não discriminatório quanto às condições de acesso e 

fruição do serviço; 

 

IV - à informação adequada sobre condições de prestação do serviço, 

em suas várias aplicações, facilidades adicionais contratadas e respectivos preços; 

 

V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, respeitadas as 

hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações; 

 

VI - ao conhecimento prévio de toda e qualquer alteração nas condições 

de prestação do serviço que lhe atinja direta ou indiretamente; 

 

VII - ao cancelamento ou interrupção do serviço prestado, a qualquer 

tempo e sem ônus adicional; 

 

VIII - a não suspensão do serviço sem sua solicitação, ressalvada a 

hipótese de débito diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de 

deveres constantes do artigo 4º da Lei n.º 9.472, de 1997; 

 

IX - ao prévio conhecimento das condições de suspensão do serviço; 

 

X – ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na 

utilização de seus dados pessoais pela prestadora; 

 

XI - de resposta eficiente e pronta às suas reclamações, pela prestadora; 



 

XII - ao encaminhamento de reclamações ou representações contra a 

prestadora, junto à Anatel ou aos organismos de defesa do consumidor; 

 

XIII - à reparação pelos danos causados pela violação dos seus direitos; 

 

XIV - à substituição do seu código de acesso, se for o caso, nos termos 

da regulamentação; 

 

XV - a não ser obrigado ou induzido a adquirir bens ou equipamentos 

que não sejam de seu interesse, bem como a não ser compelido a se submeter a qualquer 

condição, salvo diante de questão de ordem técnica, para recebimento do serviço, nos 

termos da regulamentação; 

 

XVI - a ter restabelecida a integridade dos direitos relativos à prestação 

dos serviços, a partir da purgação da mora, ou de acordo celebrado com a prestadora, 

com a imediata exclusão de informação de inadimplência sobre ele anotada; 

 

XVII - a ter bloqueado, temporária ou permanentemente, parcial ou 

totalmente, o acesso a comodidades ou utilidades solicitadas; 

 

XVIII - à continuidade do serviço pelo prazo contratual; 

 

XIX - ao recebimento de documento de cobrança com discriminação 

dos valores cobrados. 

 

Art. 60. Constituem deveres dos assinantes: 

 

I - utilizar adequadamente o serviço, os equipamentos e as redes de 

telecomunicações; 

 

II - preservar os bens da prestadora e aqueles voltados à utilização do 

público em geral; 

 



III - efetuar o pagamento referente à prestação do serviço, observadas 

as disposições deste Regulamento; 

 

IV - providenciar local adequado e infra-estrutura necessários à correta 

instalação e funcionamento de equipamentos da prestadora, quando for o caso; 13 

 

V - somente conectar à rede da prestadora, terminais que possuam 

certificação expedida ou aceita pela Anatel. 
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10. PRAZO E DA EXTINÇÃO DO PRESENTE CONTRATO 

 

10.1 - O presente contrato poderá ser rescindido, de forma imediata e 

sem qualquer aviso prévio, sempre que uma das partes violar quaisquer dispositivos 

constantes neste instrumento ou contrária à legislação vigente. 

 

10.2 – A critério de uma das partes poderá ocorrer recisão total, por 

descumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas neste documento e seus 

respectivos TERMO DE ADESÃO, assim como por ação ou comportamento da uma das 

partes, que comprometa a integridade do serviço, ou que demonstre o propósito de 

subjugar as normas estabelecidas, do CONTRATO como as de ordem legal. 

 

10.3 – A contratada garantirá a disponibilidade do serviço no endereço 

presente neste contrato ou TERMO DE ADESÂO. Em caso de mudança de endereço 

para uma rua ou cidade onde não tenha disponibilidade do serviço será considerado 



como rescisão antecipada. Havendo disponibilidade do serviço no novo endereço será 

cobrada uma taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais) referente ao serviço de mudança de 

equipamentos. 

 

10.4 Em qualquer caso de rescisão, poderá ocorrer, ainda, ônus 

adicional ao ASSINANTE  que tenha optado por benefícios da OPÇÃO FIDELIDADE -

PERMANÊNCIA MÍNIMA na forma prevista no item 9 deste instrumento, assim como 

ao ASSINANTE que não tenha devolvido, ou que se negue a devolver, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da rescisão, os equipamentos de propriedade da OPERADORA 

que lhe tenham sido, eventualmente, cedidos em regime de  locação ou comodato, na 

forma do disposto no item 4.2.1 deste contrato. 

 

10.5 - Decorrido o prazo previsto no item anterior, a OPERADORA 

emitirá, automaticamente, a respectiva fatura de cobrança contra o ASSINANTE. 

 

11 NORMAS APLICÁVEIS, FORO E DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

11.1 - O presente Contrato será regido pelas leis brasileiras, 

 

11.2 - O CONTRATANTE reconhece e declara que leu e que está ciente 

e de pleno acordo com todos os termos e condições deste contrato. 

 

11.3 – O presente contrato será validado a partir da assinatura do 

termo de adesão do mesmo, impresso eletronicamente e disponibilizado para assinatura 

ao assinante no momento da instalação e/ou pelo aceite de instalação e confirmação 

posterior pelo atendente com a gravação eletrônica do mesmo.  

 

11.4 – No caso de o assinante não estar presente no momento da 

instalação, mas o mesmo autorizar outra pessoa receber os técnicos, reconhecerá o 

mesmo como seu preposto/procurador na ocasião e a assinatura do preposto/procurador 

terá a validade da assinatura do assinante, pois o mesmo realizou tal autorização. 

 

11.5 – Será usada também como prova de validade deste contrato, 

gravação da conversa do assinante com o atendente da empresa CONTRATADA, onde 

o mesmo concorda com o contrato. 



 

11.6 - Para dirimir toda e qualquer demandam envolvendo o presente 

contrato e seu objeto, fica eleito o foro da Comarca de Jundiaí, com expressa renúncia 

de qualquer outro, por mais especial que seja. 


