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Proposta de Regulamento para o Uso de Serviços e Redes de Telecomunicações no 
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CONSULTA PÚBLICA N.º 417 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 

 
 
Regulamento para o Uso de Serviços e Redes de Telecomunicações no Acesso a Serviços 
Internet  
 
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 22 da Lei n.º 9.472 de 16 de julho de 
1997 - Lei Geral das Telecomunicações – LGT e pelo artigo 35 e incisos do Regulamento da 
Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto n.º 2.338, de 7 de outubro de 
1997, deliberou, em sua reunião n.º 232, de 13 de novembro de 2002, submeter a comentários 
e sugestões do público em geral, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 9.472, de 1997, e do artigo 
67 do mencionado Regulamento, o documento “Regulamento para o Uso de Serviços e Redes 
de Telecomunicações no Acesso a Serviços Internet”.  
 
Na elaboração desta Consulta Pública foram considerados:  
 
I - a Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT;  
 
II - o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 73, de 25 
de novembro de 1998;  
 
III - o Regulamento de Numeração, aprovado pela Resolução n.º 83, de 30 de novembro de 
1998;  
 
IV - o Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado, aprovado pela Resolução n.º 85, de 
30 de dezembro de 1998;  
 
V - o Regulamento de Numeração do Serviço Telefônico Fixo Comutado, aprovado pela 
Resolução n.º 86, de 30 de dezembro de 1998, com alterações introduzidas pelas Resoluções 
n.º 156, de 20 de agosto de 1999, n.º 130, de 31 de maio de 1999 e n.º 165, de 28 de setembro 
de 1999;  
 
VI - os resultados da Consulta Pública n.º 372, de 21 de março de 2002.  
 
O texto completo do documento em epígrafe estará disponível na Biblioteca da Anatel, no 
endereço apresentado a seguir e na página da Anatel na Internet, endereço 
http://www.anatel.gov.br, a partir das 14h da data de publicação desta Consulta Pública no 
Diário Oficial da União.  
 
As respostas, contribuições e sugestões deverão ser fundamentadas, devidamente 
identificadas e encaminhadas, preferencialmente, por meio do formulário eletrônico do Sistema 
Interativo de Acompanhamento de Consulta Pública, disponível no endereço na Internet 
http://www.anatel.gov.br, relativo a esta Consulta Pública, até às 24h do dia 23 de dezembro de 
2002.  
 
Serão também consideradas as manifestações que forem encaminhadas por carta, fax ou e-
mail recebidas até às 18h do dia 18 de dezembro de 2002, para:  
 
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES  
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIVERSALIZAÇÃO  
CONSULTA PÚBLICA Nº , DE DE NOVEMBRO DE 2002.  



 

          Agência Nacional de Telecomuniicações 

 
Regulamento para o Uso de Serviços e Redes de Telecomunicações no Acesso a Serviços 
Internet  
SAUS Quadra 6 Bloco F Térreo – Biblioteca  
70070-940 Brasília–DF  
Fax: (061) 312-2002  
Endereço Eletrônico - biblioteca@anatel.gov.br  
 
A Anatel divulgará na sua página na Internet, até 23 de janeiro de 2003, as respostas, 
contribuições e sugestões recebidas, para comentários dos interessados.  
 
As manifestações recebidas merecerão exame pela Anatel e permanecerão à disposição do 
público na sua Biblioteca.  
 
 
 
 
LUIZ GUILHERME SCHYMURA DE OLIVEIRA  
Presidente do Conselho  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          Agência Nacional de Telecomuniicações 

 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 
 

DESPACHO N.º  114/2003-CD 
 

Em  31 de janeiro de 2003 
 
 
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 
–ANATEL, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais e, 
considerando solicitação das empresas do setor de telecomunicações no sentido 
de se prorrogar o prazo para contribuições e sugestões à Consulta Pública n.º 417, 
de 14 de novembro de 2002 – PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA O USO 
DE SERVIÇOS E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES NO ACESSO A SERVIÇOS 
INTERNET, decidiu, por meio do Circuito Deliberativo n.º 411, de 30 de janeiro de 
2003, prorrogar o prazo para apresentação de contribuições e sugestões,  por 
meio do formulário eletrônico do Sistema Interativo de Acompanhamento de 
Consulta Pública, disponível no endereço na Internet http://www.anatel.gov.br, à 
Consulta Pública n.º 417/2002, até as 24 horas do dia 15 de fevereiro de 2003, 
serão também consideradas as contribuições e sugestões encaminhadas por 
carta, fax e e-mail até as 18 horas do dia 10 de fevereiro de 2003 para:  
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES  
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIVERSALIZAÇÃO  
CONSULTA PÚBLICA Nº 417 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002.  
Regulamento para o Uso de Serviços e Redes de Telecomunicações no 
Acesso a Serviços Internet  
SAUS Quadra 6 Bloco F Térreo – Biblioteca  
70070-940 Brasília–DF  
Fax: (061) 312-2002  
Endereço Eletrônico - biblioteca@anatel.gov.br  
 
A Agência divulgará até dia 17 de março de 2003 os comentários e contribuições 
recebidos. 
 

 
 
 
 
 

LUIZ GUILHERME SCHYMURA DE OLIVEIRA 
Presidente do Conselho  
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Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

REGULAMENTO PARA O 
USO DE SERVIÇOS E 
REDES DE 
TELECOMUNICAÇÕES NO 
ACESSO A SERVIÇOS 
INTERNET 

Proposta de regulamentação para o uso de serviços e redes de 
telecomunicação no Acesso a internet. 
(Adão Marcio Ferreira) 

 REGULAMENTO PARA O USO DE SERVIÇOS E REDES DE 
TELECOMUNICAÇÕES NO ACESSO À INTERNET  
 
Justificativa: Conforme será explicitado nos comentários 
apresentados no presente documento, o serviço objeto da presente 
Consulta Pública é apenas o serviço de acesso/conexão à Internet, 
não se confundindo o mesmo com os demais serviços Internet (que 
não são abrangidos por esta Consulta), como por exemplo, correio 
eletrônico, “chats”, transferência de arquivos, acesso remoto a 
computadores, acesso a bases de dados e outros tipos de serviços 
de informação. Daí a exclusão da palavra “serviços”, antes da 
expressão Internet. Por esta razão, estamos sugerindo que sejam 
adotadas as seguintes definições nos itens IX e X (atuais X e XII) do 
art. 4º: “Provedor de Acesso à Internet – PAI” e “Provimento de 
Acesso à Internet”, sendo as respectivas referências substituídas ao 
longo de todo o texto desta Consulta Pública.   
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
(Luciana Naomi Hikawa) 
(ABRANET-SP) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

 A começar pelo título da presente consulta, “Acesso a Serviços 
Internet” sugere fortemente que a Anatel pretende regular quaisquer 
serviços relacionados à Internet, tanto os de conexão e acesso 
quanto os de conteúdo. Estes últimos são, à luz do Art. 61 da LGT, 
serviços de valor adicionado -- agregados aos primeiros - para quais 
não cabe regulação da Agência. Portanto, o termo “Acesso a Serviços 
Internet” deve, por clareza e alcance legal da regulação desta 
Agência, ser substituido por “Conexão (ou Acesso) à Internet”. 
(Antonio Bayma Jr.) 

 Regulamento para o uso de serviços e redes de telecomunicações no 
acesso a serviços internet de banda estreita via acesso discado.” 
(Jose Domingos Casadei Iorio - ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES 
S.A.) 

 Contribuição 
 “Regulamento para o Uso de Serviços e Redes de 
Telecomunicações no Acesso Discado a Serviços Internet via STFC”.  
Sugerimos também que a Anatel crie um regulamento geral de 
acesso a internet, com os princípios gerais desse serviço, e ao qual 
serão apostos os regulamentos específicos, como esse de acesso 
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Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

discado via STFC e outros tantos que se fizerem necessários (acesso 
por banda larga, TV por assinatura, serviço móvel, etc). Nos 
regulamentos específicos devem ser tratadas, de maneira clara e 
precisa, questões como obrigações das prestadoras, remuneração de 
redes, preços de público, questões estas bem específicas de cada 
serviço de telecomunicações (que estará dando suporte ao 
provimento do acesso aos Serviços de Internet).  
A Anatel havia previsto espaço para réplica na divulgação inicial da 
CP, conforme transcrito abaixo: “A Anatel divulgará na sua página na 
Internet, até 23 de janeiro de 2003, as respostas, contribuições e 
sugestões recebidas, para comentários dos interessados.” Com o 
adiamento do prazo de contribuições para 31/01/2003, não ficou 
estabelecido o prazo para réplica, que deve ser definido.  
Justificativa 
Este regulamento não aborda outras formas possíveis de acesso a 
internet como banda larga, TV por assinatura, serviço móvel, etc. A 
criação de um regulamento geral e de módulos específicos é 
importante para que os regulamentos de acesso à internet tenham 
uma estrutura coesa, coerente e de fácil entendimento, aplicação e 
manutenção. 
Consideramos a réplica essencial para uma Consulta Pública sobre 
assunto tão relevante quanto esta. 
(Telemar) 

 REGULAMENTO PARA O USO DE SERVIÇOS E REDES DE 
TELECOMUNICAÇÕES NO ACESSO À INTERNET 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS E DA 
ABRANGÊNCIA 

 

Art. 1.º Este Regulamento tem 
por objetivo disciplinar as 
condições de uso de serviços 
e de redes de 
telecomunicações no suporte 
ao Provimento de Acesso a 
Serviços Internet. 

No Art. 1º, à Anatel não cabe criar regulamentações para serviços de 
valor adicionado como "Provimento de Acesso a Serviços Internet". O 
correto neste caso é regulamentar o "Provimento de Acesso à 
Internet", que segundo o acórdão do STJ publicado em 2001 no caso 
Sercomtel, é um serviço de telecomunicações. 
(Pablo da Cunha Diaz Horta) 
(Carlos Baccheschi Junior) 
(Agenor De Almeida Heringer) 
(Rogerio A. B. Gonçalves) 
(Janio Jose Sarmento) 
(Jaime Sadao Yamassaki Bastos) 
(Flavio Silva Jr) 
(Felipe Miranda Rodrigues) 
(Ângelo De Oliveira Miranda) 
(Bruno Martinez Carneiro Ribeiro Neves) 
(Gustavo Cintra Paashaus Neto) 
(Maricio Lopes Cellos) 
(Marcelo Andrade Cotta Pacheco) 
(Allan Douglas R. De Oliveira) 
(Robson Koji Moriya) 
(Valdenei Rodrigues De Oliveira) 

 Art. 1.º Este Regulamento tem por objetivo disciplinar as condições de 
uso de serviços e de redes de telecomunicações no suporte ao 
Provimento de Acesso à Internet. 
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Contribuição 

(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
 Art. 1º) O acesso a Serviços Internet deverá ser grátis. 

(Norma Lucia Silva) 
 É óbvio que do ponto de vista do assinante e ou usuário a internet 

gratuíta constitui-se na mais perfeita forma de atendimento e de 
incentivo à inclusão digital e, portanto, se o objetivo "disciplinar as 
condições de uso" do Regulamento em foco, -, Art. 1.º Este 
Regulamento tem por objetivo disciplinar as condições de uso de 
serviços e de redes de telecomunicações no suporte ao Provimento 
de Acesso a Serviços Internet- visa realmente proteger o "  cidadão 
consumidor" e fortalecer a cidadania, a internet gratuíta é mais 
intensa força a atuar nesse sentido. e portanto, deverá ser mantida e 
"regulamentada"   
(Jorge Diversi) 

 Art. 1.º Este Regulamento tem por objetivo disciplinar as condições de 
uso de serviços e de redes de telecomunicações no suporte ao 
Provimento de Acesso à Internet.  
 
Justificativa: A exclusão proposta justifica-se para manter a 
consistência da definição de “PAI”, e para não confundir o serviço 
prestado por este com outros serviços Internet, que não são objeto 
desta Consulta Pública. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
(ABRANET-SP) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 

 Artigo 1.º Este Regulamento tem por objetivo disciplinar as condições 
de uso de serviços e de redes de telecomunicações no suporte ao 
Provimento de Acesso discado a Serviços Internet, mediante a 
utilização de Códigos Não Geográficos de acesso. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Parágrafo Único. O Provimento de Acesso discado a Serviços 
Internet,  mediante a utilização de Códigos Geográficos de acesso, 
não é alterado pelo presente Regulamento, cujas regras se aplicam 
exclusivamente aos casos em que houver a opção pela utilização de 
Códigos Não Geográficos de Acesso a Serviços Internet. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 1.º Este Regulamento tem por objetivo disciplinar as condições de 
uso de serviços e de redes de telecomunicações no suporte ao 
Provimento de Acesso à Internet. 
Justificativa:  
Conforme será explicitado nos comentários apresentados no presente 
documento, o serviço objeto da presente Consulta Pública é apenas o 
serviço de acesso/conexão à Internet, não se confundindo o mesmo 
com os demais serviços Internet (que não são abrangidos por esta 
Consulta), como por exemplo, correio eletrônico, “chats”, 
transferência de arquivos, acesso remoto a computadores, acesso a 
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bases de dados e outros tipos de serviços de informação. Daí a 
exclusão da palavra “serviços”, antes da expressão Internet. Por esta 
razão, estamos sugerindo que sejam adotadas as seguintes 
definições nos itens IX e X (atuais X e XII) do art. 4º: “Provedor de 
Acesso à Internet – PAI” e “Provimento de Acesso à Internet”, sendo 
as respectivas referências substituídas ao longo de todo o texto desta 
Consulta Pública.   
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Art. 1.º Este Regulamento tem por objetivo disciplinar as condições de 
uso de serviços e de redes de telecomunicações no suporte ao 
Provimento de Acesso à Internet. 
 
Justificativa 
Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Substituir a redação deste artigo pela do art. 3º que além de ter o 
mesmo “caput”, acrescenta 2 dois novos incisos. 
 
Justificativa 
A repetição de textos é desnecessária. 
(GVT) 

 Art.1. Este Regulamento tem por objetivo disciplinar as condições de 
uso de serviços e de redes de telecomunicações no suporte ao 
Provimento de Acesso Discado a Serviços Internet via STFC.  
Justificativa 
Este regulamento não aborda outras formas possíveis de acesso a 
internet como banda larga, TV por assinatura, serviço móvel, etc. 
(Telemar) 

 Proposta: Modificar o art. 1º, que passaria a ter a seguinte redação: 
 
Art. 1º.  Este Regulamento tem por objetivo disciplinar as condições 
de uso de serviços e de redes de telecomunicações no suporte ao 
Provimento de Acesso a Serviços Internet para acesso discado em 
que o PASI haja escolhido código de acesso específico, não 
geográfico, do tipo estabelecido neste Regulamento. 
(Luis Carlos Balieiro - Editora Abril) 

Art. 2.º O uso de serviços e de 
redes de telecomunicações 
como suporte ao 
Provimento de Acesso aos 
Serviços Internet é regido pela 
Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 
1997, pelos regulamentos, 
planos e normas aplicáveis 
aos serviços de 
telecomunicações que lhe dão 
suporte, pelos contratos de 
concessão, pelos termos de 
autorização e permissão e, 
particularmente, por este 
Regulamento. 

Art. 2.º O uso de serviços e de redes de telecomunicações como 
suporte ao Provimento de Acesso à Internet é regido pela Lei n.º 
9.472, de 16 de julho de 1997, pelos regulamentos, planos e normas 
aplicáveis aos serviços de telecomunicações que lhe dão suporte, 
pelos contratos de concessão, pelos termos de autorização e 
permissão e, particularmente, por este Regulamento e Regulamentos 
futuros que vierem a ser editados relativamente à remuneração de 
uso de redes de telecomunicações.  
 
Justificativa: Como o presente Regulamento cuida precipuamente de 
uso de redes de telecomunicações para provimento de acesso à 
Internet, e, como já posicionado pela ANATEL, nas audiências 
públicas recentemente realizadas (dias 16 e 17 do corrente mês) , 
haverá necessidade da edição de Regulamento  específico sobre o 
assunto, em especial sobre a pertinente remuneração dessas redes, 
cujo tráfego nelas cursado tem características diferenciadas e 
especiais, a exigir normas próprias. Daí justifica-se a inclusão do 
adendo. 
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(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
(ABRANET-SP) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 
(Edson Costamilan Pavão -  AOL) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

 Art. 2.º O uso de serviços e de redes de telecomunicações como 
suporte ao Provimento de Acesso à Internet é regido pela Lei n.º 
9.472, de 16 de julho de 1997, pelos regulamentos, planos e normas 
aplicáveis aos serviços de telecomunicações que lhe dão suporte, 
pelos contratos de concessão, pelos termos de autorização e 
permissão e, particularmente, por este Regulamento e Regulamentos 
futuros que vierem a ser editados relativamente à remuneração de 
uso de redes de telecomunicações. 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

 Sugestão: é preciso que embora tenha havido a aprovação de um 
Termo de Autorização para o SCM nos últimos dias, ainda antes da 
entrada em vigor do regulamento proposto, sejam assinados todos 
eles. 
 
Justificativa: a necessidade de um Termo de Autorização 
devidamente assinado para os prestadores de SCM justifica-se em 
face da disposição do art. 3º, II. Essa é uma condição sine qua non 
para a viabilidade do modelo que permite o uso de outro serviço de 
telecomunicação que não seja o STFC. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 Art. 2.º O uso de serviços e de redes de telecomunicações como 
suporte ao Provimento de Acesso aos Serviços Internet é regido pela 
Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, pelos regulamentos, planos e 
normas aplicáveis aos serviços de telecomunicações que lhe dão 
suporte, pelos contratos de concessão, pelos termos de autorização e 
permissão e, particularmente, por este Regulamento.  
Parágrafo único: Não se aplica a Norma 22/94 ao uso de serviços e 
de redes de telecomunicações como suporte ao Provimento de 
Acesso aos Serviços Internet 
Justificativa 
A Norma 22/94 menciona apenas tarifas de público e não trata de 
remuneração pelo uso de redes. As tarifas de público nela 
apresentadas não são aplicáveis ao tráfego de internet. 
(Telemar) 

Proposta de inclusão Parágrafo Único: As Chamadas Internet não caracterizam tráfego de 
STFC para cálculo dos limites de desbalanceamento entre redes 
locais na forma prevista no § 2º do art. 3º da Resolução nº 33.  
  
Justificativa: Como se sabe, há indiscutível diferença entre o tráfego 
de voz (bidirecional e com chamadas cuja duração média é de 3 
minutos) e o tráfego de dados (Internet, por ex.), que é unidirecional e 
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com chamadas (de origem sempre unidirecional)  cuja duração média 
é de 40 minutos.  Não obstante tal fato, aplica-se, atualmente, à 
Chamada Internet, exatamente o mesmo modelo de tarifação de 
interconexão desenvolvido original e exclusivamente com base no 
perfil de tráfego de voz.  Daí decorrem graves distorções, posto que 
há um total descompasso entre as tarifas cobradas aos usuários de 
telefonia (por pulsos), e as tarifas de uso da rede local de STFC, que 
é por minuto, especialmente quando o tráfego é de Internet.  E tais 
distorções decorrentes da aplicação de um mesmo modelo para 
tarifação de tráfegos tão distintos, têm-se mostrado na prática um 
grande incentivo à manutenção de práticas relacionadas ao chamado 
“sorvedouro de tráfego”, que, se não obstado, contribuirá para 
perpetuar o mecanismo de transferência de recursos entre empresas 
determinadas, e reduzir a competição existente no mercado de 
Provimento de Acesso à Internet. Portanto, a não aplicação do 
disposto na regra posta no § 2º do art. 3º da Resolução nº 33 constitui 
elemento essencial para coibir a existência do sorvedouro de tráfego,  
se e enquanto mantido o  modelo atual, , na linha do posicionamento 
reiterado da ANATEL, exposto inclusive  nas audiências públicas 
realizadas em Brasília e São Paulo, nos dias 16 e 17 de janeiro. Com 
a inserção deste dispositivo estar-se-á , assegurando, assim, a plena 
observância aos princípios da isonomia e da justa competição, 
inibindo, desde sua edição, o desbalanceamento de tráfego, 
prejudicial às prestadoras de STFC .  
Ademais, a não aplicação de tal regra não trará nenhum prejuízo aos 
usuários dos serviços de STFC, cujas tarifas não serão afetadas em 
decorrência dessa modificação.  
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda) 
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
(ABRANET-SP) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

 Parágrafo Único: As Chamadas Internet não caracterizam tráfego de 
STFC para cálculo dos limites de desbalanceamento entre redes 
locais na forma prevista no § 2º do art. 3º da Resolução n.º 33. 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

Art. 3.º O presente 
Regulamento disciplina o uso 
dos seguintes serviços e redes 
de telecomunicações no 
suporte ao Provimento de 
Acesso a Serviços Internet:  
 

Art. 3.º O presente Regulamento disciplina o uso dos seguintes 
serviços e redes de telecomunicações no suporte ao Provimento de 
Acesso à Internet: 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Verificamos, a partir da análise da proposta dessa Agência, que a 
mesma não menciona o acesso à Internet através de código 
geográfico, modelo largamente utilizado na atualidade e que, segundo 
declarações da própria Agência, conviverá com os modelos em fase 
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de desenvolvimento. Essa minuta de regulamento volta-se 
especificamente esses novos modelos, isto é, para a utilização de 
códigos não-geográficos. No inciso I cuida-se, tão-somente, da 
utilização do STFC para códigos de acesso não-geográficos. 
 
Caso a ANATEL pretenda que este futuro regulamento venha a se 
aplicar também o acesso à Internet por código geográfico, sugerimos 
que essa posição seja colocada de forma clara no texto, fazendo com 
que essa posição se reflita na estrutura do documento, contemplando 
as três formas de acesso à Internet (por código geográfico, não-
geográfico e para o terceiro modelo, inscrito no inciso II), havendo 
uma clara alusão à permanência do modelo atualmente existente.  
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

 O presente Regulamento disciplina o uso dos seguintes serviços e 
redes de telecomunicações no suporte ao Provimento de Acesso a 
Serviços Internet de banda estreita via acesso discado:” 
(Jose Domingos Casadei Iorio - ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES 
S.A.) 

 Art. 3.º O presente Regulamento disciplina o uso dos seguintes 
serviços e redes de telecomunicações no suporte ao Provimento de 
Acesso à Internet: 
 
Justificativa 
a) Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
 
b) As características “físicas e elétricas” a que se refere o inciso II 
somente podem ser exigidas para a conexão do terminal de origem a 
rede do STFC, não sendo cabível exigir compatibilidade física e 
elétrica deste terminal com a rede destino onde está o outro serviço, 
que pode possuir características físicas e elétricas distintas da rede 
do terminal de origem. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Sugestão 
Conforme comentário anterior, este artigo passa a figurar como art. 
1º, com as sugestões sugeridas para seus incisos. 
 
Justificativa 
Além de evitar a repetição de textos, o artigo e seus incisos, com a 
nova redação que será sugerida a seguir, deixam mais claros os 
objetivos e a abrangência deste Regulamento. 
(GVT) 

 Art. 3.º O presente Regulamento disciplina o uso dos seguintes 
serviços e redes de telecomunicações no suporte ao Provimento de 
Acesso Discado a Serviços Internet via STFC: 
(Telemar) 

 Art. 3.º O presente Regulamento disciplina o uso do Serviço de 
Comunicação Multimídia (SCM), bem como dos serviços 
mencionados no artigo 68 do regulamento do SCM, no suporte ao 
Provimento de Acesso a Serviços Internet, envolvendo a rede de 
STFC na qual a comunicação é originada e, no destino, as seguintes 
redes de telecomunicações:  
 
I – Rede de SCM Comutada por Circuito: onde as conexões entre 
usuários e PASI utilizam, exclusivamente, a rede do STFC e uma 
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Rede de SCM Comutada por Circuito, estando os respectivos 
equipamentos terminais de origem e de destino ligados diretamente, 
por meio das interfaces e dos requisitos técnicos aplicáveis à rede do 
STFC;  
  
II – Rede de SCM Comutada por Pacotes: onde as conexões entre 
usuários e PASI são estabelecidas em dois estágios complementares, 
o primeiro por meio de procedimento da rede do STFC e o segundo 
por meio de procedimento aplicável à rede comutada por pacotes. 
Neste caso, o equipamento terminal de origem inclui as interfaces e 
os requisitos técnicos requeridos para uso da rede do STFC, assim 
como as características físicas, elétricas e os protocolos de 
comunicação requeridos para uso da rede comutada por pacotes. 
(Renata Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

Proposta de inclusão de 
parágrafo. 

Art. 3º 
Nova redação: § 1º  
No relacionamento entre Prestadoras, a remuneração de rede deverá 
levar em conta exclusivamente o tráfego resultante destas conexões, 
bem como os parâmetros fixados pela legislação pertinente na 
tarifação do usuário do serviço.   
(Sercomtel S.A. - Telecomunicações) 

Proposta de inclusão de 
parágrafo. 

Nova redação: § 2º 
Na hipótese de não haver consenso entre as Prestadoras, a Agência 
poderá assegurar direito à ligação da rede de telecomunicações da 
Prestadora, e equipamento terminal ou rede de telecomunicações do 
PASI. 
(Sercomtel S.A. - Telecomunicações) 

Proposta de inclusão de 
parágrafo. 

Sugestão: incluir parágrafo único prevendo expressamente que é 
permitido o uso de outros serviços de telecomunicações para acesso 
a serviços Internet, nos termos da regulamentação de cada serviço. 
 
Justificativa: evitar que paire dúvidas sobre a possibilidade do usuário 
utilizar outros serviços de telecomunicações (IP direto). 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

I - STFC Local e Longa 
Distância Nacional: as 
conexões entre usuários e 
PASI utilizam, exclusivamente, 
o STFC, estando os 
respectivos equipamentos 
terminais de origem e de 
destino ligados diretamente, 
por meio das interfaces e dos 
requisitos técnicos aplicáveis 
ao STFC; 

I - STFC Local e Longa Distância Nacional: as conexões entre 
usuários e PAI utilizam, exclusivamente, o STFC, estando os 
respectivos equipamentos terminais de origem e de destino ligados 
diretamente, por meio das interfaces e dos requisitos técnicos 
aplicáveis ao STFC; 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 I - STFC Local e Longa Distância Nacional: as conexões entre 
usuários e Provedor de Acesso à Internet (PAI) utilizam, 
exclusivamente, o STFC, estando os respectivos equipamentos 
terminais de origem e de destino ligados diretamente, por meio das 
interfaces e dos requisitos técnicos aplicáveis ao STFC; 
 
Justificativa 
Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 
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 Sugestão 
 
Sugere-se alterar a redação do inciso I para:...“as conexões entre 
usuários e PASI utilizam, exclusivamente, o STFC, estando os 
respectivos equipamentos terminais de origem e de destino ligados 
diretamente, por meio das interfaces e dos requisitos técnicos 
aplicáveis ao STFC, conforme disposições regulamentares, em 
especial, as do Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado, 
aprovado pela Resolução n.º 85 de 30.12.98; Regulamento de 
Remuneração pelo Uso das Redes das Prestadoras do STFC, 
aprovado pela Resolução n.º 33 de 13.07.98; e Regulamento Geral 
de Interconexão, aprovado pela Resolução n.º 40 de 23.07.98.” 
 
Justificativa 
 
O objetivo da sugestão é reiterar que o modelo atual permanece 
válido, constituindo-se numa alternativa para o acesso aos serviços 
de Internet, em conformidade com o exposto nas Audiências Públicas 
promovidas pela Anatel. É necessário que o novo Regulamento evite 
interpretações dúbias que possam excluir a aplicação do modelo 
atual, bem-sucedido. 
(GVT) 

II – Serviços de 
Telecomunicações de 
interesse coletivo utilizando o 
STFC: as conexões entre 
usuários e PASI são 
estabelecidas em dois 
estágios complementares, o 
primeiro por meio de 
procedimento do STFC e o 
segundo por meio de 
procedimento aplicável a outro 
serviço. Neste caso, o 
equipamento terminal de 
origem inclui as interfaces e os 
requisitos técnicos requeridos 
para uso do STFC, assim 
como as características 
físicas, elétricas e os 
protocolos de comunicação 
requeridos para uso do outro 
serviço. 

II – Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo utilizando 
segmento de rede do STFC: as conexões entre usuários e PASI são 
estabelecidas em dois estágios complementares, o primeiro por meio 
de procedimento utilizando segmento de rede do STFC e o segundo 
por meio de procedimento aplicável a outro serviço. Neste caso, o 
equipamento terminal de origem inclui as interfaces e os requisitos 
técnicos requeridos para uso do STFC, assim como as características 
físicas, elétricas e os protocolos de comunicação requeridos para uso 
do outro serviço. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 II – Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo utilizando o 
STFC: as conexões entre usuários e PAI são estabelecidas em dois 
estágios complementares, o primeiro por meio de procedimento do 
STFC e o segundo por meio de procedimento aplicável a outro 
serviço. Neste caso, o equipamento terminal de origem inclui as 
interfaces e os requisitos técnicos requeridos para uso do STFC, 
assim como as características físicas, elétricas e os protocolos de 
comunicação requeridos para uso do outro serviço. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Sugestão: Recomenda-se à Agência adotar as seguintes 
providências: 
1. Edição de um Plano de Numeração para o SCM; 
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2. Edição de normas claras e detalhadas quanto a 
procedimentos e prazos a serem praticados no processo de uso do 
STFC em complemento ao SCM; 
3. Edição de regulamento específico quanto a valores aplicados 
à remuneração da rede do STFC na hipótese prevista, na medida em 
que não há hoje nenhuma interconexão entre redes SCM e STFC e o 
uso da Norma 22, hoje aplicável em tese, não é viável do ponto de 
vista econômico financeiro para as empresas de SCM e do ponto de 
vista jurídico ainda aguarda uma posição forma da Agência, não é 
viável sua aplicação prática.  
4. Edição de regulamento que preveja uma revisão com redução 
das demais tarifas de interconexão e não só um tratamento parcial 
dessas tarifas. 
 
Justificativa: A efetividade do dispositivo somente se verificará caso 
sejam adotadas as medidas propostas, caso contrário, a edição da 
norma como se encontra teria o efeito perverso sobre o usuário e os 
próprios PASI, que realisticamente não terão opção de escolha do 
serviço de telecomunicação e por outro lado não se beneficiarão de 
nenhuma das vantagens trazidas por um ambiente competitivo e que 
fomenta novos entrantes. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 II – Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo utilizando o 
STFC: as conexões entre usuários e PAI são estabelecidas em dois 
estágios complementares, o primeiro por meio de procedimento do 
STFC e o segundo por meio de procedimento aplicável a outro 
serviço. Neste caso, o equipamento terminal de origem inclui as 
interfaces e os requisitos técnicos requeridos para uso do STFC, 
assim como os protocolos de comunicação requeridos para uso do 
outro serviço 
 
 
Justificativa 
a) Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
 
b) As características “físicas e elétricas” a que se refere o inciso II 
somente podem ser exigidas para a conexão do terminal de origem a 
rede do STFC, não sendo cabível exigir compatibilidade física e 
elétrica deste terminal com a rede destino onde está o outro serviço, 
que pode possuir características físicas e elétricas distintas da rede 
do terminal de origem. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Sugestão 
 
Sugere-se alterar a redação do inciso II para: “ Serviços de 
Telecomunicações de interesse coletivo ASSOCIADOS AO STFC: as 
conexões entre usuários e PASI são estabelecidas em dois estágios 
complementares, o primeiro por meio de procedimento do STFC, 
CUJAS REDES TAMBÉM PODERÃO SER ACESSADAS ATRAVÉS 
DAS REDES DOS SERVIÇOS MÓVEIS, e o segundo por meio de 
procedimento aplicável a outro serviço. Neste caso, o equipamento 
terminal de origem inclui as interfaces e os requisitos técnicos 
requeridos para uso do STFC, assim como as características físicas, 
elétricas e os protocolos de comunicação requeridos para uso do 
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outro serviço”. 
 
Justificativa 
 
Durante as Audiências Públicas realizadas pela Anatel foi esclarecido 
que o que o Regulamento denomina “Serviço de Telecomunicações 
de interesse coletivo utilizando o STFC” nada mais é do que a 
conjugação de serviços de telecomunicações para o provimento de 
acesso à Internet, entre os quais o STFC que, necessariamente, 
estaria provendo o acesso ao usuário chamador, enquanto outros 
serviços de telecomunicações poderiam dar suporte ao PASI – não 
há, desta forma, qualquer submissão do STFC ao outro serviço de 
telecomunicações envolvido, como se poderia entender do termo 
“utilizando o STFC”. Sendo assim, a definição parece pouco precisa e 
pouco técnica, dando margem a interpretações dúbias que devem ser 
evitadas especialmente por se tratar de um diploma legal e por tais 
razões, procedemos à sugestão de alteração da primeira parte do 
inciso. O artigo acaba excluindo a aplicação do acesso através das 
redes de serviços móveis (SMC e SMP). Como é de conhecimento 
desta Agência, muitas pessoas atualmente utilizam seus celulares 
como “ponte” de acesso à Rede Internet, ou seja, conectam seus lap 
tops à Internet através de aparelhos celulares. Ressalte-se que não 
se trata da utilização dos serviços WAP através dos próprios 
aparelhos celulares, mas de mero suporte ao acesso, como linha 
telefônica. A falta de menção das redes de serviços móveis pode 
ocasionar o bloqueio destas redes aos códigos da série 07XY, 
mencionados nesta Consulta (e para os quais não se previu a criação 
de Planos Alternativos a partir de empresas de SMC e SMP). No caso 
de PASIs que venham a operar somente através da série 07XY, sua 
abrangência estaria restrita à rede de STFC, de tal forma que alguns 
assinantes, quando fora de sua área de origem, não conseguiriam 
acessar o seu PASI através de linhas telefônicas de serviços móveis. 
É preciso alterar a redação a fim de permitir a mesma abrangência de 
acesso a partir do STFC também para as redes dos serviços móveis, 
por essa razão, apresentamos a sugestão de alteração da segunda 
parte do inciso. 
(GVT) 

 II – STFC utilizando outro Serviço de Telecomunicações de interesse 
coletivo: as conexões entre usuários e PASI são estabelecidas em 
dois estágios complementares, o primeiro por meio de procedimento 
do STFC e o segundo por meio de procedimento aplicável a outro 
serviço. Nesse caso, o equipamento terminal de origem inclui as 
interfaces e os requisitos técnicos requeridos para uso do STFC, 
assim como as características físicas, elétricas e os protocolos de 
comunicação requeridos para uso do outro serviço.  
 
Justificativa 
No caso II, a chamada é originada por um usuário do STFC e 
destinada a um PASI que por sua vez pode ser usuário de outro 
serviço de telecomunicações de interesse coletivo. Assim, é o STFC 
que utiliza o outro serviço para completar a chamada, e não o 
contrário 
(Telemar) 

CAPÍTULO II 
DAS DEFINIÇÕES 

As definições  (capítulo II) devem antecer os objetivos e a 
abrangência (capítulo I). 
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(Bruno Henrique Lessa Carregal) 
 Discordo deste regulamento do que trata os PASI, principalmente na 

sua própria definição no Titulo I, Capítulo II, IX, onde se lê que ele 
oferta "Provimento de Acesso a Serviços Internet" e o mais chocante, 
logo abaixo, no item X, onde se lê que o tal provimento pode ser 
simplesmente "autenticação ou reconhecimento de um usuário para 
acesso a Serviços Internet". 
(Aroldo Martins Araújo Santos) 

Proposta de inclusão Complementação: Art 3. 
III - As empresas prestadoras, deverão garantir que dentro do STFC, 
entre a origem da chamada e seu destino, não ocorra mais de uma 
conversão analógica-digital, e que a banda disponível para utilização 
do serviço seja de no mínimo 64 Kbps. 
(Vagner Gonçalves Leitão) 

Art. 4.º Para fins deste 
Regulamento, são adotadas 
as definições constantes da 
regulamentação e, em 
especial, as seguintes: 

Artigo não foi objeto de contribuições. 

I - Assinante: pessoa natural 
ou jurídica que firma contrato 
com a Prestadora, para fruição 
dos serviços de 
telecomunicações; 

Inciso não foi objeto de contribuições. 

II - Área Local: área de 
prestação do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado – 
STFC, destinado ao uso do 
público em geral na 
modalidade local definida nos 
termos da regulamentação; 

II - Área Local: área de prestação do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado, destinado ao uso do público em geral (STFC) na 
modalidade local definida nos termos da regulamentação; 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

Proposta de Inclusão de 
Inciso 

Chamada Internet: chamada unidirecional originada no terminal de 
STFC e destinada ao PAI com a finalidade de acesso à Internet; 
  
Justificativa: A definição de “Chamada Internet” tem sua origem na 
indiscutível  diferença entre o tráfego de voz (bidirecional e com 
chamadas cuja duração média é de 3 minutos) e o tráfego de dados 
(Internet, por ex.), que é unidirecional  e com chamadas (de origem 
sempre unidirecional)  cuja duração média é de 40 minutos.  Não 
obstante tal fato, aplica-se ao tráfego de Internet exatamente o 
mesmo modelo de tarifação de interconexão desenvolvido original e 
exclusivamente com base no perfil de tráfego de voz.  Daí decorrem 
graves distorções, posto que há um total descompasso entre as 
tarifas cobradas aos usuários de telefonia (por pulsos), e as tarifas de 
uso da rede local de STFC.  E tais distorções decorrentes da 
aplicação de um mesmo modelo para tarifação de tráfegos tão 
distintos, têm-se mostrado na prática um grande incentivo à 
manutenção de práticas relacionadas ao chamado “sorvedouro de 
tráfego”, que, se não obstado, contribuirá para perpetuar o 
mecanismo de transferência de recursos entre empresas 
determinadas, e reduzir a competição existente no mercado de 
Provimento de Acesso a Internet. Portanto, a distinção entre tráfego 
de STFC e tráfego de Internet, com a definição de Chamada Internet,  
constitui elemento essencial para coibir a existência do sorvedouro de 
tráfego, assegurando a plena observância aos princípios da isonomia 
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e da justa competição.  
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley) 
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda. - 
Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
(ABRANET-SP) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 
(Edson Costamilan Pavão -  AOL) 

Proposta de Inclusão de 
inciso 

Cliente: assinante e usuário do PAI; 
 
Justificativa: Ao longo do texto do Regulamento proposto pela 
presente Consulta Pública, muitas vezes é utilizada a palavra 
“usuário” para referir-se aos clientes/assinantes do PAI. De acordo 
com a definição prevista no capítulo das definições, usuário é 
“qualquer pessoa que se utiliza de serviços de telecomunicações”. 
Não sendo o PAI prestador de serviços de telecomunicações, 
sugerimos – para maior clareza – a inclusão da definição de cliente, 
para identificar corretamente o assinante/cliente do PAI, prestador de 
serviço de valor adicionado. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley) 
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda. - 
Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
(ABRANET-SP) 
(IFX Networks) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 
(Edson Costamilan Pavão -  AOL) 

III - Código de Acesso: 
conjunto de caracteres 
numéricos ou alfanuméricos, 
estabelecido em Plano de 
Numeração, que permite a 
identificação de assinante, de 
terminal de uso público ou de 
serviço a ele vinculado; 

Inciso não foi objeto de contribuições. 

IV - Código Não - Geográfico: 
Código de Acesso utilizável 
em todo o território nacional, 
com formato padronizado 
composto por dez caracteres 
numéricos, representados por 
séries de formato, 
[N10N9N8N7N6N5N4N3N2N1
], onde N10N9N8 identificam 
condições específicas de 
prestação do STFC; 

Supressão do inciso IV do artigo 4o. 
(Brasil Telecom) 

 Excluir o item IV.  
Justificativa 
A proposta da Telemar não requer uso de código não-geográfico. 
(Telemar) 

 IV - Código Não - Geográfico: Código de Acesso utilizável em todo o 
território nacional, com formato padronizado composto por dez 
caracteres numéricos, representados por séries de formato, 
[N10N9N8N7N6N5N4N3N2N1], onde N10N9N8 identificam condições 
específicas de prestação do SCM; 
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(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 
V - Interconexão: ligação entre 
redes de telecomunicações 
funcionalmente compatíveis, 
de modo que os usuários de 
serviços de uma das redes 
possam se comunicar com 
usuários de serviços de outra 
ou acessar serviços nela 
disponíveis; 

Inciso não foi objeto de contribuições. 

VI – Internet: conjunto 
específico de redes e 
informações armazenadas 
nesses elementos, em âmbito 
mundial, que cooperam entre 
si por meio de procedimentos 
e padrões de protocolo, e que 
utilizam serviços e redes de 
telecomunicações como 
suporte na interligação de 
seus usuários a estas redes; 

No ítem VI do Art. 4º, a Anatel deve evitar criar a sua própria definição 
do que seja a internet, pois assim o fazendo está violando a 
propriedade intelectual dos organismos que a criaram. O correto 
neste caso é acatar a resolução do Federal Networking Council norte-
americano (FNC), que em 24 de outubro de 1995 publicou a sua 
definição oficial do que é a internet, que pode ser acessada no URL 
http://www.itrd.gov/fnc/Internet_res.html 
(Pablo da Cunha Diaz Horta) 
(Carlos Baccheschi Junior) 
(Agenor De Almeida Heringer) 
(Rogerio A. B. Gonçalves) 
(Janio Jose Sarmento) 
(Jaime Sadao Yamassaki Bastos) 
(Flavio Silva Jr) 
(Felipe Miranda Rodrigues) 
(Ângelo De Oliveira Miranda) 
(Bruno Martinez Carneiro Ribeiro Neves) 
(Gustavo Cintra Paashaus Neto) 
(Maricio Lopes Cellos) 
(Marcelo Andrade Cotta Pacheco) 
(Allan Douglas R. De Oliveira) 
(Leonardo Campos Storch) 
(Valdenei Rodrigues De Oliveira) 

 No item VI do Art. 4º, a Anatel deve evitar criar a sua própria definição 
do que seja a internet, pois assim o fazendo está violando a 
propriedade intelectual dos organismos que a criaram. 
(Marcos Antonio Oliveira Ferraz) 

 Internet: nome genérico que designa o conjunto de redes e 
informações armazenadas nesses elementos, em âmbito mundial, 
que cooperam entre si por meio de procedimentos e padrões de 
protocolo, e que utilizam serviços e redes de telecomunicações como 
suporte na interligação de seus usuários a estas redes;  
 
Justificativa: Internet é efetivamente um nome genérico para designar 
o conjunto de redes e informações que possibilitam a comunicação 
entre computadores. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
(ABRANET-SP)  
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
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(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

 A definição de Internet, pressuposta na alínea VI do art. 4, não se 
compatibiliza com aquela consolidada pelo Federal Networking 
Council (FNC), em consulta direta aos organismos que a criaram e 
que detém seus direitos de propriedade intelectual, a excertar 
(tradução própria): 
 
“... 
http://www.itrd.gov/fnc/Internet_res.html 
‘Internet’ consiste no sistema de informação global que: 
 
(i) é logicamente interconectado por um endereçamento único 
global baseado em “Internet Protocol (IP), ou suas subseqüentes 
extensões ou encaminhamentos; 
(ii) é capaz de suportar comunicações usando o conjunto 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) e/ou outros 
protocolos IP-compatíveis; e 
(iii) disponibiliza, usa ou faz acessível, serviços em alto nível 
sobrepostos às comunicações e infraestutura associada, descritas 
acima. 
...” 
Portanto, a Internet é apenas uma grande rede mundial, sendo o meio 
pelo qual se disponibiliza serviços outros. Sua característica de rede 
lógica de telecomunicações não pode ser confundida com os serviços 
concebidos nas pontas e agregados em camadas de maior nível, 
como sugere a alínea VI do art. 4 da presente consulta. 
(Antonio Bayma Jr.) 

 VI – Internet: nome genérico que designa o conjunto de redes e 
informações armazenadas nesses elementos, em âmbito mundial, 
que cooperam entre si por meio de procedimentos e padrões de 
protocolo, e que utilizam serviços e redes de telecomunicações como 
suporte na interligação de seus usuários a estas redes; 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Alterar texto para: 
 
VI – Internet: Nome genérico que designa o conjunto de redes, os 
meios de transmissão e comutação, os roteadores, os equipamentos 
e os protocolos necessários à comunicação entre computadores, bem 
como o software e os dados neles contidos. 
 
Justificativa 
Por uma questão tanto de coerência de conteúdo quanto de 
coerência com o  “caput” do artigo cuja função não é inserir novas 
definições, mas utilizar as definições existentes e destacar “em 
especial” algumas diretamente aplicáveis ao objeto da consulta 
pública, propomos a adoção da definição contida no glossário da 
ANATEL, a qual é muito similar a do Comitê Gestor de Internet, 
organismo que regulamenta e controla as atividades das entidades 
que utilizam a Rede Mundial. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Sugestão  da EMBRATEL: 
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Sugerimos seja mantida a definição do item 3, alínea a, da Norma n.º 
004, de 31.04.95, do Ministério das Comunicações, que assim 
determina: 
 
“Internet: nome genérico que designa o conjunto de redes, os meios 
de transmissão e comutação, roteadores, equipamentos e protocolos 
necessários à comunicação entre computadores, bem como o 
‘software’ e os dados contidos nestes computadores.” 
 
Justificativa: 
 
A clareza desse dispositivo é fundamental para o êxito, e até mesmo 
para a viabilidade do futuro regulamento, dada a necessária distinção 
entre os serviços Internet e serviços de telecomunicações. 
 
Entretanto, a redação proposta pela Agência peca pela falta de nexo 
e pela excessiva abrangência. O inciso VI começa por definir Internet 
como o “conjunto específico de redes e informações armazenadas 
nesses elementos...”. Mas que elementos são esses a que essa 
Agência se refere? Não é possível sequer deduzir. Salta aos olhos 
que se trata de um texto mutilado, o que é inaceitável se 
considerarmos que o artigo 4.º se propõe a fornecer definições, e não 
indefinições e dúvidas. 
 
Ademais, não se pode conceber que ao definir Internet não sejam 
mencionados elementos que lhe são essenciais, que distinguem essa 
atividade dos serviços de telecomunicações. Referimo-nos a 
roteadores, computadores, protocolo IP, sem os quais sequer se pode 
falar em Internet. 
 
Da forma como se encontra redigida, confusa e absolutamente vaga, 
parece que até mesmo os serviços abrangidos pelo Serviço de Rede 
de Transporte de Telecomunicações (“SRTT”) – serviços de 
telecomunicações autorizados – poderiam ser alcançados pela 
definição de Internet.  
 
Por isso tudo, a redação da Norma n.o 004/95 deve ser mantida, pois 
serve para delimitar com precisão razoável o que é e o que não é 
Internet. 
 
Por ocasião das Audiências Públicas de esclarecimento sobre essa 
Consulta Pública n.º 417, indagamos o motivo dessa brusca 
modificação. Foi respondido pelo Excelentíssimo Sr. Superintendente 
de Universalização que na verdade não houve alteração conceitual, e 
sim a sua adaptação à constante evolução das possibilidades da 
Internet. 
 
 Com a devida vênia, discordamos inteiramente dessa colocação. O 
texto apresentado por essa Agência não apresenta coesão, sendo 
impossível compreender ao que se refere. Mais uma vez insistimos 
que se o artigo 4.º tem o propósito de fornecer suporte ao restante do 
regulamento, deve ser o mais preciso possível. Quando a ANATEL 
pretende chegar ao detalhe de fornecer definições, deve fazê-lo 
pautada em critérios técnicos, isentos de juízo de valor, 
especialmente quando se tratar de definir uma atividade não 
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regulada. Assim fez o Ministério das Comunicações na Norma n.º 
004/95, e assim deve fazer a ANATEL em sua atividade normativa. 
Por esse aspecto, também, se impõe a preservação da definição da 
Norma n.º 004/95. 
 
E mesmo se admitíssemos que a ANATEL tem competência para 
fornecer livremente a definição de uma atividade não regulada e que, 
no caso específico, a definição de Internet pode ser fornecida sem a 
referência a seus componentes essenciais, o que é absurdo e só 
fazemos a título de argumentação, ainda assim o texto carece de 
reforma, para que dele se possa extrair algum significado e, 
especificamente, o alcance do termo Internet.  
 
Essa deficiência na definição do inciso VI produz reflexos e prejudica 
outras definições do presente regulamento, como as contidas nos 
incisos IX, X e XVIII, do mesmo artigo 4.º. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

VII - Plano de Serviço: 
descrição de condições de 
prestação de serviço quanto 
ao seu acesso, à manutenção 
do direito de uso, à utilização e 
de serviços eventuais e 
suplementares a ele inerentes, 
às tarifas ou preços 
associados, seus valores, 
regras e critérios de aplicação; 

O Inciso não foi objeto de contribuições. 

VIII - Prestadora: é a pessoa 
jurídica que, mediante 
concessão, permissão ou 
autorização, presta serviços 
de telecomunicações; 

O Inciso não foi objeto de contribuições. 

IX – Provedor de Acesso a 
Serviços Internet - PASI: 
entidade que oferta 
Provimento de Acesso a 
Serviços Internet; 

No ítem IX do Art. 4º, está sendo formalizada a criação do Provedor 
de Acesso a Serviços Internet - PASI, conhecidos pelos usuários do 
acesso à internet em banda larga em modo aDSL como provedores-
laranjas ou pseudo-provedores, absolutamente desnecessários para 
o acesso à internet, cuja única função é servir como fachada para que 
as concessionárias de STFC aumentem os seus lucros usando um 
falso argumento de "serem proibidas pela Anatel de atuarem como 
provedoras de acesso à internet". 
A existência dos PASI é nociva aos direitos dos usuários de internet, 
sendo inclusive o principal motivo de milhares de ações que tramitam 
na justiça contestando as vendas casadas praticadas pelas 
concessionárias de STFC. 
Por não prestarem serviços de telecomunicações, as funções do 
PASI não devem ser objeto de regulamentação da Anatel e em seu 
lugar deveriam ser regulamentadas as atividades dos Provedores de 
Acesso à Internet. 
(Pablo da Cunha Diaz Horta) 
(Carlos Baccheschi Junior) 
(Agenor De Almeida Heringer) 
(Rogerio A. B. Gonçalves) 
(Janio Jose Sarmento) 
(Jaime Sadao Yamassaki Bastos) 
(Flavio Silva Jr) 
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(Felipe Miranda Rodrigues) 
(Ângelo De Oliveira Miranda) 
(Bruno Martinez Carneiro Ribeiro Neves) 
(Gustavo Cintra Paashaus Neto) 
(Maricio Lopes Cellos) 
(Marcelo Andrade Cotta Pacheco) 
(Allan Douglas R. De Oliveira) 
(Leonardo Campos Storch) 
(Valdenei Rodrigues De Oliveira) 

 No ítem IX do Art. 4º, está sendo formalizada a criação do Provedor 
de Acesso a Serviços Internet - PASI, conhecidos pelos usuários do 
acesso à internet em banda larga em modo aDSL como provedores-
laranjas ou pseudo-provedores, absolutamente desnecessários para 
o acesso à internet, cuja única função é servir como fachada para que 
as concessionárias de STFC aumentem os seus lucros usando um 
falso argumento de "serem proibidas pela Anatel de atuarem como 
provedoras de acesso à internet". 
(Alessandro Loureiro De Ablquerque) 

 No item IX do Art. 4º está sendo formalizada a criação do Provedor de 
Acesso a Serviços Internet – PASI. 
(Marcos Antonio Oliveira Ferraz) 

 Se no ítem XVIII do Art. 4º está definido que Serviço Internet é um 
serviço de valor adicionado, não compete à Anatel definir as 
atividades que serão desenvolvidas pelos prestadores destes 
serviços, conforme consta nos ítens IX e X, por não serem serviços 
de telecomunicações. 
No ítem IX do Art. 4º, está sendo formalizada a criação do Provedor 
de Acesso a Serviços Internet - PASI, conhecidos pelos usuários do 
acesso à internet em banda larga em modo aDSL como provedores-
laranjas ou pseudo-provedores, absolutamente desnecessários para 
o acesso à internet, cuja única função é servir como fachada para que 
as concessionárias de STFC aumentem os seus lucros usando um 
falso argumento de "serem proibidas pela Anatel de atuarem como 
provedoras de acesso à internet". 
 
A existência dos PASI é nociva aos direitos dos usuários de internet, 
sendo inclusive o principal motivo de milhares de ações que tramitam 
na justiça contestando as vendas casadas praticadas pelas 
concessionárias de STFC. 
Por não prestarem serviços de telecomunicações, as funções do 
PASI não devem ser objeto de regulamentação da Anatel e em seu 
lugar deveriam ser regulamentadas as atividades dos Provedores de 
Acesso à Internet. 
(Aroldo Martins Araújo Santos) 
(João Carlos Mendes Luís) 

 5) No ítem IX do Art. 4º, está sendo formalizada a criação do 
Provedor de Acesso a Serviços Internet - PASI, conhecidos pelos 
usuários do acesso à internet em banda larga em modo aDSL como 
provedores-laranjas ou pseudo-provedores, absolutamente 
desnecessários para o acesso à internet, cuja única função é servir 
como fachada para que as concessionárias de STFC aumentem os 
seus lucros usando um falso argumento de "serem proibidas pela 
Anatel de atuarem como provedoras de acesso à internet". 
 
A existência dos PASI é nociva aos direitos dos usuários de internet, 
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sendo inclusive o principal motivo de milhares de ações que tramitam 
na justiça contestando as vendas casadas praticadas pelas 
concessionárias de STFC. 
 
Por não prestarem serviços de telecomunicações, as funções do 
PASI não devem ser objeto de regulamentação da Anatel e em seu 
lugar deveriam ser regulamentadas as atividades dos Provedores de 
Acesso à Internet. 
(Marcel De Araujo Viana) 
(Rubens Alves Evangelista) 
(Carlos Henrique Pinto da Silva) 
(Carlo Rodrigo Raiher) 
(Julio Leal Bandeira Neves) 

 No ítem IX do Art. 4º, está sendo formalizada a criação do Provedor 
de Acesso a Serviços Internet - PASI, conhecidos pelos usuários do 
acesso à internet em banda larga em modo aDSL como provedores-
laranjas ou pseudo-provedores, absolutamente desnecessários para 
o acesso à internet, cuja única função é servir como fachada para que 
as concessionárias de STFC aumentem os seus lucros usando um 
falso argumento de "serem proibidas pela Anatel de atuarem como 
provedoras de acesso à internet". 
(Leonardo Mignani Góes) 

 Provedor de Acesso à Internet –  PAI: entidade que oferta Provimento 
de Acesso à Internet; 
  
Justificativa: O serviço objeto da presente Consulta Pública é apenas 
o serviço de acesso/conexão à Internet, não se confundindo o mesmo 
com os demais serviços Internet (que não são abrangidos por esta 
Consulta), como por exemplo, correio eletrônico, “chats”, 
transferência de arquivos, acesso remoto a computadores, acesso a 
bases de dados e outros, ou seja, serviços Internet. Daí a exclusão da 
palavra “serviços”, antes da expressão Internet, sendo, portanto, o 
provedor definido como “Provedor de Acesso à Internet – PAI”. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
(ABRANET-SP)  
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

 IX – Provedor de Acesso à Internet - PAI: entidade que oferta 
Provimento de Acesso à Internet; 
Justificativa:  
O serviço objeto da presente Consulta Pública é apenas o serviço de 
acesso/conexão à Internet, não se confundindo o mesmo com os 
demais serviços Internet (que não são abrangidos por esta Consulta), 
como por exemplo, correio eletrônico, “chats”, transferência de 
arquivos, acesso remoto a computadores, acesso a bases de dados e 
outros, ou seja, serviços Internet. Daí a exclusão da palavra 
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“serviços”, antes da expressão Internet, sendo, portanto, o provedor 
definido como “Provedor de Acesso à Internet – PAI”. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Alterar texto para:  
 
IX – Provedor de Acesso à Internet - PAI: entidade que oferta 
Provimento de Acesso à Internet; 
 
Justificativa 
A Internet não é considerada por nenhuma entidade como por 
exemplo o Comitê Gestor, como um serviço, mas sim como um 
conjunto de redes sobre as quais são prestados diversos serviços, 
este conceito está claramente definido na Nota conjunta 1995 feita 
pelo Ministério das Comunicações (MC) e o Ministério da Ciência e 
Tecnológica (MCT), onde destacamos o artigo abaixo: 
 
“2.1 A Internet é um conjunto de redes interligadas, de abrangência 
mundial. Através da Internet estão disponíveis serviços como correio 
eletrônico, transferência de arquivos, acesso remoto a computadores, 
acesso a bases de dados e diversos tipos de serviços de informação, 
cobrindo praticamente todas as áreas de interesse da Sociedade.” 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

X - Provimento de Acesso a 
Serviços Internet: conjunto de 
atividades que permite, dentre 
outras utilidades, a 
autenticação ou 
reconhecimento de um usuário 
para acesso a Serviços 
Internet; 

No objeto da regulamentação, o termo "ACESSO A SERVIÇOS 
INTERNET" deve ser substituído por "ACESSO A INTERNET" para 
que seja restabelecido o sentido original da proposta do Comitê sobre 
Infra-estrutura Nacional de Informações (C-INI) da Anatel (Projeto 
0i00), que visa regulamentar o acesso à rede internet e não a 
serviços de valor adicionado agregados à ela, como faz supôr o 
objeto atual. 
(Bruno Esteves de Barcellos) 

 1) No objeto da regulamentação, o termo "ACESSO A SERVIÇOS 
INTERNET" deve ser substituído por "ACESSO A INTERNET" para 
que seja restabelecido o sentido original da proposta do Comitê sobre 
Infra-estrutura Nacional de Informações (C-INI) da Anatel (Projeto 
0i00), que visa regulamentar o acesso à rede internet e não a 
serviços de valor adicionado agregados à ela, como faz supôr o 
objeto atual. 
(Pablo Da Cunha Diaz Horta) 
(Carlos Baccheschi Junior) 
(Agenor De Almeida Heringer) 
(Rogerio A. B. Gonçalves) 
(Janio Jose Sarmento) 
(Jaime Sadao Yamassaki Bastos) 
(Flavio Silva Jr) 
(Felipe Miranda Rodrigues) 
(Ângelo De Oliveira Miranda) 
(Bruno Martinez Carneiro Ribeiro Neves) 
(Gustavo Cintra Paashaus Neto) 
(Maricio Lopes Cellos) 
(Marcelo Andrade Cotta Pacheco) 
(Allan Douglas R. De Oliveira) 
(Leonardo Campos Storch) 
(Valdenei Rodrigues De Oliveira) 

 Provimento de Acesso à Internet: Serviço de Valor Adicionado que 
permite, dentre outras utilidades, a conexão, a autenticação e/ou 
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reconhecimento de um usuário para acesso a Internet;  
 
Justificativa: O Provimento de Acesso à Internet não constitui serviço 
de telecomunicações, sendo o seu prestador classificado como um 
mero usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte. 
Destarte, e levando-se em conta, aliás, que a definição de “Serviço 
Internet” (que sugerimos seja alterada para “Serviço de Acesso à 
Internet” já é bastante cristalina quanto a este entendimento, julgamos 
de suma importância que o Regulamento esclareça também de forma 
clara e inequívoca que o Provimento de Acesso à Internet constitui 
Serviço de Valor Adicionado. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
(ABRANET-SP)  
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

 X - Provimento de Acesso a Serviços Internet: modalidade de serviço 
de valor adicionado que se caracteriza pelo conjunto de atividades 
que permite, dentre outras utilidades, a autenticação ou 
reconhecimento de um usuário e possibilita seu acesso à Internet; 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 X - Provimento de Acesso à Internet: Serviço de Valor Adicionado que 
permite, dentre outras utilidades, a conexão, a autenticação ou 
reconhecimento de um usuário para acesso à Internet; 
Justificativa:  
O Provimento de Acesso à Internet não constitui serviço de 
telecomunicações, sendo o seu prestador classificado como um mero 
usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte. Destarte, 
e levando-se em conta, aliás, que a definição de “Serviço Internet” 
(que sugerimos seja alterada para “Serviço de Acesso à Internet” já é 
bastante cristalina quanto a este entendimento, julgamos de suma 
importância que o Regulamento esclareça também de forma clara e 
inequívoca que o Provimento de Acesso à Internet constitui Serviço 
de Valor Adicionado. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Art. 4º, X. 
 
Sugestão:  
1) incluir previsão expressa de que se trata de um serviço de 
valor adicionado; 
2) definir a atividade de provimento de acesso de forma 
detalhada, mas não exaustiva, incluindo outras atividades como 
fornecimento de endereços, administração de contas de e-mail, entre 
outras. A definição apresentada dá a entender de fato que o PASI é 
um intermediário e que a sociedade prescindiria de sua existência, 
sem apontar efetivamente suas função de forma clara aos usuários. 
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Justificativa:  
1) é prioritário que a Anatel manifeste-se de forma inequívoca e 
clara sobre a natureza dessa atividade para evitar problemas de 
interpretação na justiça comum, que tem entendido ser esta atividade 
parte do serviço de telecomunicações, e na área fiscal que também 
tem entendido que se trata de serviço de comunicação, não obstante 
haja a previsão do art. 6º.  
2) favorecer o entendimento do público usuário a respeito dessa 
atividade de provimento de acesso que muita discussão tem trazido 
no âmbito judicial. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 Alterar texto para: 
 
X - Provimento de Acesso à Internet: conjunto de atividades que 
permite, dentre outras utilidades, a autenticação ou reconhecimento 
de um usuário para acesso à Internet 
 
Justificativa 
De acordo com a justificativa apresentada no item IX. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 X - Provimento de Acesso a Serviços Internet: conjunto de atividades 
que inclue, dentre outras utilidades necessárias para o acesso a 
Serviços Internet, a autenticação ou reconhecimento de um usuário e 
as rotinas para administração das conexões; 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

XI - Recursos de Numeração: 
conjunto de caracteres 
numéricos ou alfanuméricos 
utilizado para permitir o 
estabelecimento de conexões 
entre diferentes terminações 
de rede, possibilitando a 
fruição de serviços de 
telecomunicações; 

O Inciso não foi objeto de contribuições.  

XII - Rede Local: conjunto dos 
centros de comutação, dos 
equipamentos e dos meios de 
transmissão da Prestadora, 
utilizados como suporte à 
prestação de STFC na 
modalidade Local; 

O Inciso não foi objeto de contribuições. 

XIII - Rede de 
Telecomunicações: conjunto 
operacional contínuo de 
circuitos e de equipamentos, 
incluindo funções de 
transmissão, comutação, 
multiplexação ou quaisquer 
outras indispensáveis à 
operação de serviços de 
telecomunicações; 

O Inciso não foi objeto de contribuições. 

XIV - Serviço de 
Telecomunicações: conjunto 
de atividades que possibilita a 
oferta de transmissão, 

O Inciso não foi objeto de contribuições. 
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Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

emissão ou recepção, por fio, 
radioeletricidade, meios 
ópticos ou qualquer outro 
processo eletromagnético, de 
símbolos, caracteres, sinais, 
escritos, imagens, sons ou 
informações de qualquer 
natureza; 
XV - STFC Local: modalidade 
de STFC, que permite 
comunicação entre pontos 
fixos determinados situados 
dentro de uma mesma área 
local; 

O Inciso não foi objeto de contribuições. 

XVI – STFC Longa Distância 
Nacional: modalidade de 
STFC, que permite 
comunicação entre pontos 
fixos determinados situados 
em áreas locais distintas do 
território nacional; 

O Inciso não foi objeto de contribuições. 

XVII - Serviço de Valor 
Adicionado: atividade que 
acrescenta, a um serviço de 
telecomunicação que lhe dá 
suporte e com o qual não se 
confunde, novas utilidades 
relacionadas ao acesso, ao 
armazenamento, à 
apresentação, à 
movimentação ou à 
recuperação de informações; 

O Inciso não foi objeto de contribuições. 

XVIII – Serviço Internet: 
serviço de valor adicionado 
que possibilita o acesso de 
usuários de serviços de 
telecomunicações a Internet; 

Se no ítem XVIII do Art. 4º está definido que Serviço Internet é um 
serviço de valor adicionado, não compete à Anatel definir as 
atividades que serão desenvolvidas pelos prestadores destes 
serviços, conforme consta nos ítens IX e X, por não serem serviços 
de telecomunicações. 
(Pablo da Cunha Diaz Horta) 
(Carlos Baccheschi Junior) 
(Agenor De Almeida Heringer) 
(Rogerio A. B. Gonçalves) 
(Janio Jose Sarmento) 
(Jaime Sadao Yamassaki Bastos) 
(Flavio Silva Jr) 
(Felipe Miranda Rodrigues) 
(Ângelo De Oliveira Miranda) 
(Bruno Martinez Carneiro Ribeiro Neves) 
(Gustavo Cintra Paashaus Neto) 
(Maricio Lopes Cellos) 
(Marcelo Andrade Cotta Pacheco) 
(Allan Douglas R. De Oliveira) 
(Valdenei Rodrigues De Oliveira) 

 Artigo 4.º XVIII – Serviço Internet: serviço que possibilita o acesso de 
usuários de serviços de telecomunicações a Internet; 
(Roberto Williams Candelaria Bernardes Batista) 
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Contribuição 

 Se no item XVIII do Art. 4º está definido que Serviço Internet é um 
serviço de valor adicionado. 
(Marcos Antonio Oliveira Ferraz) 

 Serviço de Acesso à Internet: Serviço de Valor Adicionado que 
possibilita o acesso de usuários de serviços de telecomunicações a 
Internet; 
  
Justificativa: O serviço objeto da presente Consulta Pública é apenas 
o serviço de acesso/conexão à Internet, não se confundindo o mesmo 
com os demais serviços Internet (que não são abrangidos por esta 
Consulta), como por exemplo, correio eletrônico, “chats”, 
transferência de arquivos, acesso remoto a computadores, acesso a 
bases de dados e outros, ou seja, serviços Internet. Daí a exclusão da 
palavra “serviços”, antes da expressão Internet. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
(ABRANET-SP) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

 Com relação ao Art. 6º e à alínea XVIII do Art. 4º, nos quais postula-
se que “Serviço Internet” seria de valor adicionado, a Anatel deve 
alinhar os princípios fundamentais e definições desta consulta ao 
trânsito em julgado da decisão do STJ para o Recurso Especial de Nº 
323.358 (2001/0056816-9), cujo processo consolidou a classificação 
de Serviço de Conexão à Internet (ou qualquer um outro que não seja 
de conteúdo e demais serviços agregados) como de 
Telecomunicações, em conformidade com o entendimento que aquele 
Tribunal tem dos Arts. 60 e 61 da LGT, até para desafogar o Poder 
Judiciário das inúmeras ações motivadas por esta incoerência. Ainda, 
segundo a alínea X, a Anatel, senão institucionaliza, incita mais ainda 
a prática da venda casada de conteúdo com acesso, seja este último 
o acesso/conexão propriamente ditos ou apenas a autenticação. 
(Antonio Bayma Jr.) 

 Artigo 4º, inciso XVIII – Recomendamos a exclusão do disposto neste 
inciso e, em conseqüência, a renumeração dos atuais incisos XIX e 
XX para XVIII e XIX, respectivamente. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 XVIII – Serviço de Acesso à Internet: Serviço de Valor Adicionado que 
possibilita o acesso de usuários de serviços de telecomunicações a 
Internet; 
Justificativa:  
O serviço objeto da presente Consulta Pública é apenas o serviço de 
acesso/conexão à Internet, não se confundindo o mesmo com os 
demais serviços Internet (que não são abrangidos por esta Consulta), 
como por exemplo, correio eletrônico, “chats”, transferência de 
arquivos, acesso remoto a computadores, acesso a bases de dados e 
outros, ou seja, serviços Internet. 
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(Versão proposta) 
Contribuição 

(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 
 Alterar texto para: 

 
XVIII – Serviço de acesso à Internet: serviço de valor adicionado que 
possibilita o acesso de seus clientes, através de redes e serviços de 
telecomunicações, à internet utilizando equipamentos adequados; 
 
Justificativa 
a) Favor referir-se à justificativa dada para o inciso IX do artigo 4º. 
 
b)O Serviço que um Provedor de Acesso a Internet efetivamente 
presta é o acesso à rede Internet, não existindo a figura de Serviço 
Internet por si só. 
 
c)Alinhar com o entendimento do artigo 6 onde é dito que o provedor 
e seus clientes são usuários do serviço de telecomunicações que lhe 
dá suporte. 
 
d) O usuário do serviço de telecom precisa de equipamento adequado 
para acessar o SVA. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 XVIII – Serviço Internet: serviço de valor adicionado tornado 
disponível para os usuários de serviços de telecomunicações, assim 
que eles estejam conectados à Internet; torna disponíveis, além dos 
serviços de informações, aplicações tais como: correio eletrônico, 
acesso a computadores remotos, transferência de arquivos, acesso a 
banco de dados, acesso a diretórios, e outros correlatos. 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

 Serviço Internet- é o conjunto de serviços de valor adicionado 
oferecidos pela Internet 
(Sergio Irenio Villié Bastos - Teledata Consultoria e Serviços Ltda) 

XIX - Terminação de Rede: 
ponto de acesso 
individualizado de uma dada 
rede de telecomunicação; 

Este inciso não foi objeto de contribuições. 

XX - Terminal de 
Telecomunicações: 
equipamento ou aparelho que 
possibilita o acesso do usuário 
a serviço de 
telecomunicações, podendo 
incorporar estágio de 
transdução, estar incorporado 
a equipamento destinado a 
exercer outras funções ou, 
ainda, incorporar funções 
secundárias; e 

Este inciso não foi objeto de contribuições. 

XXI - Usuário: qualquer 
pessoa - física ou jurídica - 
que se utiliza de serviços de 
telecomunicações, 
independentemente de 
contrato de prestação ou 
inscrição junto à Prestadora. 

Este inciso não foi objeto de contribuições. 

Proposta de inclusão de XXII - Documento de Declaração de Tráfego e de Prestação de 
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definição. Serviços (DETRAF): é o documento emitido para encontro de contas 
entre Prestadoras de STFC e de Serviço de Interesse Coletivo. 
Justificativa 
 
Embora o documento proposto remeta o detalhamento de algumas 
questões para a Regulamentação em vigor, é importante que fique 
perfeitamente explicitado nesse novo regulamento os direitos e as 
obrigações relativos à remuneração das redes. Para isso, faz-se 
necessária a referência ao DETRAF e às Entidades Credora e 
Devedora. 
(GVT) 

Proposta de inclusão de 
definição. 

XXIII - Entidade Credora: Prestadora de STFC à qual é devido valor, 
pela Entidade Devedora, em função do uso de sua rede, na 
realização de uma chamada. 
Justificativa 
 
Embora o documento proposto remeta o detalhamento de algumas 
questões para a Regulamentação em vigor, é importante que fique 
perfeitamente explicitado nesse novo regulamento os direitos e as 
obrigações relativos à remuneração das redes. Para isso, faz-se 
necessária a referência ao DETRAF e às Entidades Credora e 
Devedora. 
(GVT) 

Proposta de inclusão de 
definição. 

 
XXIV - Entidade Devedora: Prestadora de Serviço de 
Telecomunicações de Interesse Coletivo que deve valor à Entidade 
Credora, pelo uso de rede desta última, na realização de uma 
chamada. 
Uso de Comutação. 
Justificativa 
 
Embora o documento proposto remeta o detalhamento de algumas 
questões para a Regulamentação em vigor, é importante que fique 
perfeitamente explicitado nesse novo regulamento os direitos e as 
obrigações relativos à remuneração das redes. Para isso, faz-se 
necessária a referência ao DETRAF e às Entidades Credora e 
Devedora. 
(GVT) 

Proposta de inclusão de 
definição. 

XXV - Tarifa de Uso (TU): nome genérico que designa a Tarifa de Uso 
de Rede Local, a Tarifa de Uso de Rede Interurbana ou a Tarifa de 
Justificativa 
 
Embora o documento proposto remeta o detalhamento de algumas 
questões para a Regulamentação em vigor, é importante que fique 
perfeitamente explicitado nesse novo regulamento os direitos e as 
obrigações relativos à remuneração das redes. Para isso, faz-se 
necessária a referência ao DETRAF e às Entidades Credora e 
Devedora. 
(GVT) 

 O Serviço de Comunicação Multimídia é um serviço fixo de 
telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional 
e internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de 
capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações 
multimídia, utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro de uma 
área de prestação de serviço. 
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(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 
TÍTULO II 

DO USO DE SERVIÇOS E DE 
REDES DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

O texto do Título não foi objeto de contribuições. 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

TITULO II 
Capitulo I 
 
Como há a possibilidade de que a Consulta Pública 417, seja 
aprovada antes que a Consulta pública 426, é fundamental que a 
Anatel venha a suprimir os chamados "Sorvedouros de Tráfego", o 
que vem prejudicando o equilíbrio entre tráfegos locais na utilização 
do STFC para a conexão com os PASI. É necessário que, em caráter 
provisório, até a aprovação da CP 426, todas as interconexões locais 
utilizadas para tráfego de internet,  sejam tratadas diferenciadamente 
e desconsideradas como interconexões para efeito de remuneração 
de rede. 
(Gilberto Saramago Gatti - Ctbc Telecom) 

Art. 5.º O uso de serviços e de 
redes de telecomunicações no 
suporte ao Provimento de 
Acesso a Serviços Internet, 
deve: 

art. 5.º o uso de serviços e de redes de telecomunicações no suporte 
ao provimento de acesso a serviços internet, { seja esse acesso 
gratuito ou não, }, deve: 
(Carlos Henrique de Souza) 

 Os artigos 5 e 8 do referido regulamento proibem indiretamente a 
existência do acesso gratuito à Internet, o que é um verdadeiro 
absurdo do ponto de vista mercadológico e, porque não dizer, 
economico. O Brasil é um país pobre e não pode se dar ao luxo de 
eliminar serviços gratuítos! Qualquer provedor cobra em torno de R$ 
20,00 ao mes para fornecer acesso à Internet. Isto representa cerca 
de 10% do salário mínimo. A obrigatoriedade desta cobrança criaria 
imediatamente uma exclusão digital da maioria da população 
barsileira, que simplismente não teria NENHUMA condição de 
acessar a Internet. Algo do tipo : "este mes voce vai comprar leite e 
pão para as crianças ou pagar a internet?" . Os equipamentos hoje 
em dia são muito baratos, principalmente os mais antigos e telefone 
todo mundo tem. Portanto com relação ao hardware a afirmação de 
que o povo não tem computador e telefone não é verdadeira. Tem 
sim e cada vez mais! 
(Mario Antonio Trzesniowski) 

 Art. 5.º A Prestadora, no fornecimento  de serviços e de redes de 
telecomunicações no suporte ao Provimento de Acesso à Internet, 
deve: 
 
Justificativa: Deve ficar claro que o sujeito das obrigações a que se 
refere o art. 5º é a Prestadora, a qual disponibiliza os serviços e redes 
de telecomunicações aos PAI. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
(ABRANET-SP) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
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Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

 Artigo 5.º O uso de serviços e de redes de telecomunicações no 
suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet, a fim de 
preservar e aperfeiçoar as características da Internet, especialmente 
quanto à diversidade de escolha assegurada a usuários e a PASI, e a 
fim de proporcionar e facilitar o acesso à Internet por qualquer 
interessado, deve ser regulado, contratado e realizado de modo a: 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.). 

 Art. 5.º O uso de serviços e de redes de telecomunicações no suporte 
ao Provimento de Acesso à Internet, deve: 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Alterar texto para: 
 
Art. 5.º Os serviços e as redes de telecomunicações no suporte ao 
provimento de Acesso à Internet, devem: 
Justificativa 
 
a) Como os incisos atribuem premissas fica mais coerente dizer que 
estas são derivadas dos “serviços” e não do “Uso de serviços” 
 
b) Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
 
c) Qualidade é um conceito subjetivo que varia de pessoa para 
pessoa, quando o texto original sugere que deva ser garantido padrão 
de qualidade compatível com as exigências dos usuários, esta frase 
abre um universo de possibilidades inesgotável. O correto é garantir 
critérios compatíveis com a prestação do serviço, que geralmente 
coincide com um padrão médio de exigência dos usuários, estes 
critérios encontram-se bem definidos no PGMQ-STFC.  
 
d) A expressão sempre que viável gera dúvidas sobre a sua 
aplicabilidade, um regulamento não pode possuir interpretação 
duvidosa. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Sugere-se alterar a redação do caput:“Ao tornarem disponíveis suas 
redes e seus serviços para suporte ao Provimento de Acesso a 
Serviços Internet, as concessionárias de STFC devem:” 
 
Justificativa 
 
A sugestão visa deixar claro quem é o sujeito das obrigações 
previstas no artigo. A redação está incorreta e não guarda qualquer 
precisão técnica. Não seria o “uso dos serviços” a garantir as 
condições previstas nos incisos, pois o “uso” não é sujeito de direitos 
a que possam ser atribuídas as obrigações. Correto seria que às 
“concessionárias do STFC” – estas sim, sujeitos de direito - que 
viessem a fornecer suas redes e serviços no suporte ao provimento 
de acesso a Internet, fossem atribuídas as obrigações legais em 
apreço. Mantida a redação originalmente proposta, podemos 
considerar que todas as obrigações previstas neste artigo são 
inexigíveis. 
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Contribuição 

(GVT) 
 Art. 5.º O uso de serviços e de redes de telecomunicações no suporte 

ao Provimento de Acesso a Serviços Internet, deve:  
I - assegurar aos usuários de serviços de telecomunicações de 
interesse coletivo, prestados em regime público ou privado, 
tratamento não-discriminatório quanto às condições de acesso e 
fruição do serviço;  
CONTRIBUIÇÃO: Sugiro a adoção de um codigo não geografico por 
aera de DDD. Afim de estimular a livre concorrencia entre os 
provedores locais. 
(Caren Cristina Alvez Xavier) 

I - assegurar aos usuários de 
serviços de telecomunicações 
de interesse coletivo, 
prestados em regime público 
ou privado, tratamento não-
discriminatório quanto às 
condições de acesso e fruição 
do serviço; 

I - assegurar aos usuários de serviços de telecomunicações de 
interesse coletivo, prestados em regime público ou privado, 
tratamento não-discriminatório quanto às condições de acesso e 
QUALIDADE DA fruição do serviço; 
(Fernando Andre Rezende Do Prado) 

 CONTRIBUIÇÃO: Sugerimos a adoção de código (não geográfico) 
por área de DDD, de forma a garantir a livre concorrência em 
igualdade de condições entre os diversos Provedores e garantir que 
os consumidores sejam beneficiados com tarifas mais justas. Assim, 
a nossa sugestão é que - ligações locais para Internet não tenham a 
cobrança de pulso e sim uma taxa fixa (menor que a do 0i00) e que 
nas cidades onde existe provedor local seja mais barato ligar para 
este provedor do que para qualquer outro via 0i00. 
(Fabiano Rodrigues Martins da Costa) 

 I - assegurar aos usuários de serviços de telecomunicações de 
interesse coletivo, prestados em regime público ou privado, 
tratamento não-discriminatório quanto às condições de acesso e 
fruição do serviço;  
Contribuição:  
Sugerimos a adoção de código (não geográfico) por área de DDD, de 
forma a garantir a livre concorrência em igualdade de condições entre 
os diversos Provedores e garantir que os consumidores sejam 
beneficiados com tarifas mais justas. Assim, a nossa sugestão é que - 
ligações locais para Internet não tenham a cobrança de pulso e sim 
uma taxa fixa (menor que a do 0i00) e que nas cidades onde existe 
provedor local seja mais barato ligar para este provedor do que para 
qualquer outro via 0i00. 
(WKVE Assessoria em Serviços de Informática E Telecomunicações) 

 I - assegurar aos usuários de serviços de telecomunicações de 
interesse coletivo, prestados em regime público ou privado, 
tratamento não-discriminatório quanto às condições de acesso e 
fruição do serviço; 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Sugerimos a adoção de código (não geográfico) por área de DDD, de 
forma a garantir a livre concorrência em igualdade de condições entre 
os diversos Provedores e garantir que os consumidores sejam 
beneficiados com tarifas mais justas. Assim, a nossa sugestão é que - 
ligações locais para Internet não tenham a cobrança de pulso e sim 
uma taxa fixa (menor que a do 0i00) e que nas cidades onde existe 
provedor local seja mais barato ligar para este provedor do que para 
qualquer outro via 0i00. 
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(Versão proposta) 
Contribuição 

(Marcone Drumond Jacob - ABRAAFI - Associação Brasileira dos 
Provedores) 

II – permitir, sempre que 
viável, aos usuários a 
possibilidade de escolha, a 
cada conexão, da Prestadora 
do serviço de 
telecomunicações a ser 
utilizada para estabelecimento 
de chamadas destinadas a 
qualquer PASI; 

ALTERAR 
 
II - permitir aos usuários a possibilidade de escolha, a cada conexão, 
da Prestadora do serviço de telecomunicações E DO SERVIÇO, 
SEJA ACESSO DISCADO OU BANDA LARGA, a ser utilizado para 
estabelecimento de chamadas destinadas a qualquer PASI; 
(Fernando Andre Rezende Do Prado) 

 II – permitir, na forma prevista em regulamentação, aos usuários a 
possibilidade de escolha, a cada conexão, da Prestadora do serviço 
de telecomunicações a ser utilizada para estabelecimento de 
chamadas destinadas a qualquer PAI; 
 
Justificativa: A expressão “sempre que viável” não tem precisão 
jurídica, podendo gerar discussões quanto ao seu alcance e 
conteúdo. Sugerimos substituí-la por “na forma prevista em 
regulamentação”. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
(ABRANET-SP) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

 II – permitir, sempre que viável, aos usuários a possibilidade de 
escolha, a cada conexão, da Prestadora do serviço de 
telecomunicações a ser utilizada para estabelecimento de chamadas 
destinadas a qualquer PAI; 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 II – permitir, sempre que for tecnicamente e economicamente viável, e 
segundo regulamentos específicos a serem publicados pela ANATEL, 
aos usuários a possibilidade de escolha, a cada conexão, da 
Prestadora do serviço de telecomunicações a ser utilizada para 
estabelecimento de chamadas destinadas a qualquer PAI; 
 
Justificativa 
A expressão sempre que viável gera dúvidas sobre a sua 
aplicabilidade, um regulamento não pode possuir interpretação 
duvidosa. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

III – coibir comportamentos 
das Prestadoras que sejam 
prejudiciais à competição livre, 
ampla e justa entre os PASI, 
entre outros, a prática de 
subsídios para redução 

Creio que no Capítulo I das Disposições gerais o item III - "coibir 
comportamentos das Prestadoras que sejam prejudiciais á 
competição livre, ampla e justa" - deva se destacar que antes de tudo 
o usuário deva ser beneficiado. Se um provedor pode oferecer seus 
serviços gratuitos, então outros conseguem. O benefício de usuários 
de poucos recursos, como eu , em ter o acesso, é enorme. Imagino 
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artificial de preços; e para outras localidades e população mais carentes. 
E além de coibir, o governo deveria incentivar estas iniciativas. 
(Luciano Coelho Marschner) 

 CONTRIBUIÇÃO: As Prestadoras de serviços de telecomunicações 
devem praticar e divulgar de maneira inequívoca e pública, preços, 
condições de pagamento e repasses iguais a todos os usuários 
(PASI), além de divulgar de maneira clara as condições de acesso, 
fruição dos serviços e os valores cobrados ou pagos aos usuários 
(PASI) para que outros PASI se certifiquem de estar pagando valores 
isonômicos. 
Obviamente estes valores deveriam ser isonômicos dentro dos 
mesmos volumes de serviços comprados, não havendo, porém, 
grandes diferenças entre o menor e o maior valor cobrado. 
Alertamos e reivindicamos tratamento isonômico das operadoras de 
telefonia aos provedores de acesso à internet. 
(Eduardo Carlos Monteiro Soares) 

 III – coibir comportamentos das Prestadoras que sejam prejudiciais à 
competição livre, ampla e justa entre os PASI, entre outros, a prática 
de subsídios para redução artificial de preços;  
CONTRIBUIÇÃO: As Prestadoras de Serviços de Telecomunicação 
devem divulgar preços, condições de pagamentos, afim de certificar o 
pagamento dos valores do serviçoes prestados pelas diversas 
prestadoras. 
(Sirlene Alves Andrade) 

 III – coibir comportamentos das Prestadoras que sejam prejudiciais à 
competição livre, ampla e justa entre os PASI, entre outros, a prática 
de subsídios para redução artificial de preços;  
CONTRIBUIÇÃO: As prestadoras de telecomunicaçoes devem 
divulgar de forma clara as tarifas, formas de pagamento aos usuários. 
Dando assim o direito a livre concorrência leal, clara... para que o 
usuário saiba realmente o que está pagando. 
(Thiago Melo de Almeida) 

 Entendo que o inciso III do artigo 5º da presente proprosta deve ser 
alterado para incluir a possibilidade do fornecimento do serviço a 
título gratuito da conexão a todos os brasileiros. 
(Antonio Marcos Conceição) 

 Suprimir, no artigo 5o. do inciso III. 
(Wolfgang Harry Loscher) 

 Quanto ao paragrafo que implicita a importancia da justa 
concorrencia, creio que é válido lembrar que fornecer qualquer tipo de 
serviço gratuido não poderá ser caracterizado como concorrencia 
injusta, pois, a empresa que se propõem a fornecer acesso gratuito 
tem como fonte de renda não o acesso(gratuito já diz) e sim a 
propaganda. Tendo então como fonte de renda não o serviço de 
acesso a internet e sim propaganda, não deveria o provedor gratuito 
ser caracterizado como concorrente de provedores "especificos". 
(Alexandre do Carmo) 

 Art. 5.º  
III – coibir comportamentos das Prestadoras que sejam prejudiciais à 
competição livre, ampla e justa entre os PASI, entre outros, a prática 
de subsídios para redução artificial de preços 
Contribuição:  
Alertamos e reivindicamos tratamento isonômico das operadoras de 
telefonia aos provedores de acesso à internet. 
(Eustáquio Souza Martins) 
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(WKVE Assessoria em Serviços de Informática E Telecomunicações) 
 Art. 5.º Item III - As Prestadoras de serviços de telecomunicações 

devem praticar e divulgar de maneira inequivoca e pública, preços, 
condiçoes de pagamento e repasses iguais a todos os usuários 
(PASI), além de divulgar de maneira clara as condições de acesso, 
fruição dos serviços e os valores cobrados ou pagos aos usuários 
(PASI) para que outros PASI se certifiquem de estar pagando valores 
isonômicos. 
Obviamente estes valores deveriam ser isonômicos dentro dos 
mesmos volumes de serviços comprados, não havendo, porêm, 
grandes diferenças entre o menor e o maior valor cobrado. 
(Manoel Santana Sobrinho) 
(Audrey M. Dutra Ferreira) 

 Art. 5º - Item III: Se as operadoras repassam recursos arrecadados 
para provedores gratuitos, devem também repassa-los para os 
demais provedores. Todos contribuem para a geração de receita. 
(Wagner Batista Assis) 

 III – coibir comportamentos das Prestadoras que sejam prejudiciais à 
competição livre, ampla e justa entre os PAI, entre outros, a prática de 
subsídios para redução artificial de preços; e 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Sugestão: estabelecer obrigatoriedade de depósito dos contratos, 
anexos e aditamentos entre prestadoras de serviços de 
telecomunicações na Anatel, sem restrições ou confidencialidade. 
 
Justificativa: somente com acesso aos contratos será viável à 
Agência fiscalizar o cumprimento dos regulamentos e evitar as 
práticas predatórias, controlando inclusive o subsídio cruzado. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 III – coibir comportamentos das Prestadoras que sejam prejudiciais à 
competição livre, ampla e justa entre os PAI, entre outros, a prática de 
subsídios para redução artificial de preços; e IV - estimular a oferta de 
alternativas de uso de serviços e de redes de telecomunicações no 
suporte ao Provimento de acesso à Internet . 
Justificativa 
 
a) Como os incisos atribuem premissas fica mais coerente dizer que 
estas são derivadas dos “serviços” e não do “Uso de serviços” 
 
b) Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
 

 Supressão deste inciso 
 
Justificativa 
 
Tendo em vista a sugestão de alteração do caput deste artigo é 
necessária a supressão deste inciso. Como o princípio da livre 
competição é orientador da atuação da Anatel, não há necessidade 
de se o repetir neste regulamento. Os serviços de telecomunicações 
que dão suporte a prestação do Provimento de Acesso à Internet 
podem ser considerados um “insumo” da prestação destes. Não 
parece razoável que a Anatel pretenda, através da Regulamentação 
incidente sobre as prestadoras de serviços de telecomunicações, 
estender seu poder fiscalizatório de forma irregular para atingir o 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

mercado competitivo de Provimento de Acesso a Serviços Internet. A 
garantia da competição “livre, ampla e justa” entre os PASI deve ser 
assegurada pelos órgãos de defesa da ordem econômica. 
(GVT) 

 As Prestadoras de serviços de telecomunicações devem praticar e 
divulgar de maneira inequívoca e pública, preços, condições de 
pagamento e repasses iguais a todos os usuários (PASI), além de 
divulgar de maneira clara as condições de acesso, fruição dos 
serviços e os valores cobrados ou pagos aos usuários (PASI) para 
que outros PASI se certifiquem de estar pagando valores isonômicos. 
Obviamente estes valores deveriam ser isonômicos dentro dos 
mesmos volumes de serviços comprados, não havendo, porém, 
grandes diferenças entre o menor e o maior valor cobrado. 
Alertamos e reivindicamos tratamento isonômico das operadoras de 
telefonia aos provedores de acesso à internet. 
(Marcone Drumond Jacob - ABRAAFI - Associação Brasileira dos 
Provedores) 

 Cap I Art 5 Paragrafo 3  -> Deve mudar 
(Kleber de Albuquerque Brasil) 

 Proposta da EMBRATEL: 
 
É necessário explicitar no texto que devem ser coibidos 
comportamentos anti-competitivos pelas prestadoras de STFC não 
apenas no que se refere à competição entre PASIs, mas também na 
competição entre as prestadoras do STFC, em especial no 
atendimento a PASIs, além de vedar expressamente práticas ilegais 
referentes a interconexão, nos aspectos de preços, protelações no 
tratamento a solicitações de interconexão e na qualidade da 
interconexão. Por isso, sugerimos novo inciso com a seguinte 
redação: 
 
“coibir comportamentos que sejam prejudiciais à competição livre, 
ampla e justa entre as prestadoras do STFC no atendimento a PASIs, 
especialmente em matéria de preços, prazos e qualidade do 
fornecimento das interconexões”. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

IV - estimular a oferta de 
alternativas de uso de serviços 
e de redes de 
telecomunicações no suporte 
ao Provimento de acesso ao 
Serviço Internet e garantir 
padrões de qualidade 
compatíveis com a exigência 
dos usuários. 

Acho que o item IV do art 5º do Capítulo I do Título II é muito bom e 
deve guiar todo este debate. "Estimular a oferta de alternativas de 
uso de serviços e de redes de telecomunicações..." É exatamenta 
este ponto, de ofertas alternativas que deve ser norteador. 
(Clarisse Coradini De Freitas) 

 Art. 5º parágrafo IV, sugiro que sejam fornecidos os patamares 
técnicos mínimos a serem oferecidos, pois o usuário comum que 
contratar o acesso não saberá especifica-los. 
(Jorge Cavadas Pacheco) 

 ALTERAR 
IV - ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS de alternativas de uso 
de serviços e de redes de telecomunicações no suporte ao 
Provimento de acesso ao Serviço Internet e garantir padrões de 
qualidade compatíveis com a exigência dos usuários. 
(Fernando Andre Rezende Do Prado) 
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 IV - estimular a oferta de alternativas de uso de serviços e de redes 
de telecomunicações no suporte ao Provimento de acesso à Internet 
e garantir padrões de qualidade compatíveis com a exigência dos 
usuários. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 IV – estimular, sempre que técnica e economicamente viável,  a oferta 
de alternativas de uso de serviços e de redes de telecomunicações no 
suporte ao Provimento de acesso ao Serviço Internet e garantir, 
sempre que técnica e economicamente viável,  padrões de qualidade 
compatíveis com a exigência dos usuários.  
 
Justificativa 
A oferta de alternativas de uso de serviços e de redes de 
telecomunicações no suporte ao Provimento de acesso ao Serviço 
Internet e a garantia de padrões de qualidade compatíveis com a 
exigência dos usuários deve estar condicionada a sua viabilidade 
técnica e econômica, para garantir a sustentabilidade das 
Prestadoras e dos serviços por elas oferecidos. 
(Telemar) 

 Cap I Art 5 Paragrafo 4  -> Deve mudar 
(Kleber de Albuquerque Brasil) 

 Proposta da EMBRATEL: 
 
Propomos que a redação se refira expressamente ao estímulo tanto à 
competição no provimento dos serviços de telecomunicações como à 
oferta de alternativas. Sugerimos acréscimo ao texto: 
 
“estimular a competição no provimento de serviços e a oferta de 
alternativas de uso de serviços e de redes de telecomunicações no 
suporte ao Provimento de acesso ao Serviço Internet e garantir 
padrões de qualidade compatíveis com a exigência dos usuários”. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS 
FUNDAMENTAIS 

TITULO II 
capítulo II 
 
Os investimentos a serem realizados nas plataformas de Billing, Rede 
inteligente (Portabilidade) e de Controladoras de Previsibilidade de 
Tempo, além de serem extremamente altos, não garantirão que as 
receitas das operadoras, oriundas de tais serviços,  suportarão os 
mesmos. É necessário, para tanto, que seja preservado o equilíbrio 
econômico financeiro do contrato e, ainda, que sejam criadas outras 
fontes de recursos para suportar tais investimentos. 
(Gilberto Saramago Gatti - CTBC Telecom) 

Art. 6.º O Provimento de 
Acesso a Serviços Internet 
não constitui serviço de 
telecomunicações, 
classificando-se seu provedor 
e seus clientes como usuários 
dos serviços de 
telecomunicações que lhe dá 
suporte, com os direitos e os 
deveres inerentes a essa 
condição. 

Dos Principios Fundamentais: 
Art. 6o. - o serviço de telecomunicações deveria incluir o provimento, 
pois é sabido que muitos dos provedores recebem sem prestar 
praticamente nenhum serviço, basta analisarmos a situação da 
Telefônica no acesso Speedy, banda larga. 
 
Por que esta proposta não prevê o acesso gratuito???? 
(Luciano Coelho Marschner) 

 Artigo 6.º O Provimento de Acesso a Serviços Internet não constitui 
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serviço de telecomunicações, classificando-se seu provedor e seus 
usuários como usuários dos serviços de telecomunicações que lhe 
dão suporte, com os direitos e os deveres inerentes a essa condição. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 6.º O Provimento de Acesso à Internet não constitui serviço de 
telecomunicações, classificando-se seu provedor e seus clientes 
como usuários dos serviços de telecomunicações que lhe dá suporte, 
com os direitos e os deveres inerentes a essa condição. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Alterar texto para: 
 
Art. 6.º O Provimento de Acesso à Internet não constitui serviço de 
telecomunicações, classificando-se seu provedor e seus clientes 
como usuários dos serviços de telecomunicações cuja rede que lhe 
dá suporte, com os direitos e os deveres inerentes a essa condição. 
 
Justificativa 
 
a) Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
 
b) Melhorar a conceituação do artigo, uma vez que o usuário de 
serviço de telecomunicações é cliente do Serviço de valor adicionado, 
utilizando como forma de acesso a rede de serviço da qual ele é 
assinante. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Sugere-se alterar a redação do caput:“...dos serviços de 
telecomunicações que lhe dão suporte, com os...” 
 
Justificativa 
Correção da concordância verbal. 
(GVT) 

 Art. 6.º O Provimento de Acesso a Serviços Internet não constitui 
serviço de telecomunicações, classificando-se seu provedor e seus 
clientes como usuários dos serviços de telecomunicações que lhe dão 
suporte, com os direitos e os deveres inerentes a essa condição.  
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

Art. 7.º É assegurado o uso de 
serviços e de redes de 
telecomunicações para 
suporte ao Provimento de 
Acesso a Serviços Internet, 
cabendo à Agência Nacional 
de Telecomunicações - Anatel, 
regular os condicionamentos, 
assim como o relacionamento 
entre usuários e as 
Prestadoras de serviço de 
telecomunicações. 

Art. 7.º É assegurado o uso de serviços e de redes de 
telecomunicações para suporte ao Provimento de Acesso à Internet, 
cabendo à Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, regular 
os condicionamentos, assim como o relacionamento entre usuários e 
as Prestadoras de serviço de telecomunicações. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Alterar texto para: 
Art. 7.º É assegurado o uso de serviços e de redes de 
telecomunicações para suporte ao Provimento de Acesso à Internet, 
cabendo à Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, regular 
os condicionamentos, assim como o relacionamento entre usuários e 
as Prestadoras de serviço de telecomunicações. 
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Justificativa 
Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

Proposta de inclusão de 
parágrafo único. 

Parágrafo Único - O tráfego das chamadas originadas na rede do 
STFC e destinadas a um PAI para acesso à Internet não será 
considerado para aplicação da regra prevista no artigo 3º, parágrafo 
2º, do Regulamento aprovado pela Resolução Anatel nº 33. 
JUSTIFICATIVA: 
Há uma diferença entre o tráfego de voz (bidirecional e com 
chamadas cuja duração média é de 3 minutos) e o tráfego de dados 
(Internet, por ex.), que é unidirecional  e com chamadas (de origem 
sempre unidirecional)  cuja duração média é de 40 minutos.  Não 
obstante tal fato, aplica-se ao tráfego de Internet exatamente o 
mesmo modelo de tarifação de interconexão desenvolvido original e 
exclusivamente com base no perfil de tráfego de voz.  Daí decorrem 
graves distorções, posto que há um total descompasso entre as 
tarifas cobradas aos usuários de telefonia (por pulsos), e as tarifas de 
uso da rede local de STFC.  E tais distorções decorrentes da 
aplicação de um mesmo modelo para tarifação de tráfegos tão 
distintos, têm-se mostrado na prática um grande incentivo à 
manutenção de práticas relacionadas ao chamado “sorvedouro de 
tráfego”, que, se não obstado, contribuirá para perpetuar o 
mecanismo de transferência de recursos entre empresas 
determinadas, e reduzir a competição existente no mercado de 
Provimento de Acesso à Internet. Portanto a retirada do tráfego das 
chamadas originadas na rede STFC e destinadas a um PAI para 
acesso à Internet,  constitui elemento essencial para coibir a 
existência do sorvedouro de tráfego, assegurando a plena 
observância aos princípios da isonomia e da justa competição. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

Art. 8.º O uso de serviços e de 
redes de telecomunicações 
para suporte ao Provimento de 
Acesso a Serviços Internet 
será organizado com base no 
princípio de ampla e justa 
competição entre todas as 
Prestadoras, cabendo à 
Agência adotar as ações 
necessárias para corrigir os 
efeitos da competição 
imperfeita e reprimir infrações 
à ordem econômica. 

Artigo 8º - acrescentar o seguinte : a oferta de prestação gratuíta de 
serviços de qualquer empresa, não poderá ser entendida como 
concorrência ilegal. 
(Juliana Lopes Barbieri) 
 
 

 CONTRIBUIÇÃO: A agência deveria regulamentar as condições 
contratuais que a prestadoras impõem aos usuários (PASI) com 
relação a altas taxas de instalação e prazos contratuais longos que na 
prática impedem a livre concorrência entre elas e assegurar o direito 
à queda no valor pago quando comprovado que a prestadora esta 
praticando com outro usuário (PASI), preço menor, em condições 
contratuais semelhantes. 
(Eduardo Carlos Monteiro Soares) 

 Os artigos 5 e 8 do referido regulamento proibem indiretamente a 
existência do acesso gratuito à Internet, o que é um verdadeiro 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

absurdo do ponto de vista mercadológico e, porque não dizer, 
economico. O Brasil é um país pobre e não pode se dar ao luxo de 
eliminar serviços gratuítos! Qualquer provedor cobra em torno de R$ 
20,00 ao mes para fornecer acesso à Internet. Isto representa cerca 
de 10% do salário mínimo. A obrigatoriedade desta cobrança criaria 
imediatamente uma exclusão digital da maioria da população 
barsileira, que simplismente não teria NENHUMA condição de 
acessar a Internet. Algo do tipo : "este mes voce vai comprar leite e 
pão para as crianças ou pagar a internet?" . Os equipamentos hoje 
em dia são muito baratos, principalmente os mais antigos e telefone 
todo mundo tem. Portanto com relação ao hardware a afirmação de 
que o povo não tem computador e telefone não é verdadeira. Tem 
sim e cada vez mais! 
(Mario Antonio Trzesniowski) 

 Art. 8.º - A agência deveria regulamentar as condições contratuais 
que a prestadoras impôem aos usuários (PASI) com relação a altas 
taxas de instalação e prazos contratuais longos que na prática 
impedem a livre concorrência entre elas e assegurar o direito a queda 
no valor pago quando comprovado que a prestadora esta praticando 
com outro usuários (PASI), preço menor, em codições contratuais 
semelhantes. 
(Manoel Santana Sobrinho) 
(Audrey M. Dutra Ferreira) 

 Art. 8.º O uso de serviços e de redes de telecomunicações para 
suporte ao Provimento de Acesso à Internet será organizado com 
base no princípio de ampla e justa competição entre todas as 
Prestadoras e entre estas e os PAIs, cabendo à Agência adotar as 
ações necessárias para corrigir os efeitos da competição imperfeita e 
reprimir infrações à ordem econômica.  
 
Justificativa:  
A inclusão da expressão “e entre estas e os PAIs” apenas visa  a 
deixar claro  que o tratamento entre prestadoras e os PAIS também 
deverá ser de forma a não acarretar infração à ordem econômica. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
(ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 

 Art. 8.º O uso de serviços e de redes de telecomunicações para 
suporte ao Provimento de Acesso à Internet será organizado com 
base no princípio de ampla e justa competição entre todas as 
Prestadoras, cabendo à Agência adotar as ações necessárias para 
corrigir os efeitos da competição imperfeita e reprimir infrações à 
ordem econômica. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Art. 8º. 
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Sugestão: Recomenda-se à Agência adotar as seguintes 
providências: 
1. Edição de um Plano de Numeração para o SCM; 
2. Edição de normas claras e detalhadas quanto a 
procedimentos e prazos a serem praticados no processo de uso do 
STFC em complemento ao SCM; 
3. Edição de regulamento específico quanto a valores aplicados 
à remuneração da rede do STFC na hipótese prevista, na medida em 
que não há hoje nenhuma interconexão entre redes SCM e STFC e o 
uso da Norma 22, hoje aplicável em tese, não é viável do ponto de 
vista econômico financeiro para as empresas de SCM e do ponto de 
vista jurídico ainda aguarda uma posição forma da Agência, não é 
viável sua aplicação prática.  
4. Edição de regulamento que preveja uma revisão com redução 
das demais tarifas de interconexão e não só um tratamento parcial 
dessas tarifas. 
 
Justificativa: A efetividade do dispositivo somente se verificará caso 
sejam adotadas as medidas propostas, caso contrário, a edição da 
norma como se encontra teria o efeito perverso sobre o usuário e os 
próprios PASI, que realisticamente não terão opção de escolha do 
serviço de telecomunicação e por outro lado não se beneficiarão de 
nenhuma das vantagens trazidas por um ambiente competitivo e que 
fomenta novos entrantes. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 Alterar texto para: 
 
Art. 8.º O uso de serviços e de redes de telecomunicações para 
suporte ao provimento de Acesso à Internet será organizado com 
base no princípio de ampla e justa competição entre todas as 
Prestadoras, cabendo à Agência adotar as ações necessárias para 
corrigir os efeitos da competição imperfeita e reprimir infrações à 
ordem econômica 
 
Justificativa 
 
Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 A agência deveria regulamentar as condições contratuais que a 
prestadoras impõem aos usuários (PASI) com relação a altas taxas 
de instalação e prazos contratuais longos que na prática impedem a 
livre concorrência entre elas e assegurar o direito à queda no valor 
pago quando comprovado que a prestadora esta praticando com 
outro usuário (PASI), preço menor, em condições contratuais 
semelhantes.Parágrafo único. Praticará infração à ordem econômica 
a Prestadora de serviço de telecomunicações que, na celebração de 
contratos de fornecimento de serviços, adotar práticas que possam 
limitar, falsear ou, de qualquer forma, prejudicar a livre concorrência 
ou a livre iniciativa. 
(Marcone Drumond Jacob - ABRAAFI - Associação Brasileira dos 
Provedores) 

 Art. 8.º O uso de serviços e de redes de telecomunicações para 
suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet será organizado 
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com base no princípio de ampla e justa competição entre todas as 
Prestadoras, cabendo à Agência adotar as ações necessárias para 
corrigir os efeitos da competição imperfeita e reprimir infrações à 
ordem econômica.  
CONTRIBUIÇÃO: A agência deveria regulamentar as condições 
contratuais que a prestadoras impõem aos usuários (PASI) com 
relação a altas taxas de instalação e prazos contratuais longos que na 
prática impedem a livre concorrência entre elas e assegurar o direito 
à queda no valor pago quando comprovado que a prestadora esta 
praticando com outro usuário (PASI), preço menor, em condições 
contratuais semelhantes. 
(Patrícia Paula da Silva) 

Parágrafo único. Praticará 
infração à ordem econômica a 
Prestadora de serviço de 
telecomunicações que, na 
celebração de contratos de 
fornecimento de serviços, 
adotar práticas que possam 
limitar, falsear ou, de qualquer 
forma, prejudicar a livre 
concorrência ou a livre 
iniciativa. 

Parágrafo único do art 8º - acrescentar o seguinte : a prestação de 
serviços gratuítos por parte de qualquer prestadora não será 
entendida como limitante ou que esteja falseando, visto que todas 
poderiam prestar o referido serviço. (a igualdade estaria mantida) 
(Juliana Lopes Barbieri) 

 No artigo 8o, e seu parágrafo único, está aberta uma brecha para o 
fim da gratuidade do acesso à internet. Isso significaria uma exclusão 
em massa, de milhões de pessoas, físicas e jurídicas, como eu (pf), 
que não podem pagar pelo acesso. Já que se fala tanto em inclusão, 
é preciso deixar claro que o acesso gratuito não será afetado, como 
uma medida de alcance social. 
(Samuel Dos Santos Silva) 

 ALTERAR 
 
Parágrafo único. Praticará infração à ordem econômica, SUJEITA À 
MULTA E PERDA DA CONCESSÃO, a Prestadora de serviço de 
telecomunicações que, na celebração de contratos de fornecimento 
de serviços, adotar práticas que possam limitar, falsear ou, de 
qualquer forma, prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa 
ENTRE AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS E 
TELECOMUNICAÇÕES E AS EMPRESAS DE PASI. 
(Fernando Andre Rezende Do Prado) 

 Parágrafo único. Deve ficar bem clara a penalidade imposta aos 
infratores e permitir de maneira mais clara ainda que o usuários 
(PASI) prejudicado terá direito a ressarcimento de prejuízos e 
indenizações. 
(Manoel Santana Sobrinho) 
(Audrey M. Dutra Ferreira) 

 Parágrafo único. Praticará infração à ordem econômica a Prestadora 
de serviço de telecomunicações que, na celebração de contratos de 
fornecimento de serviços, adotar práticas que possam limitar, falsear 
ou, de qualquer forma, prejudicar a livre concorrência ou a livre 
iniciativa, especialmente a cessão gratuita de equipamentos ou infra-
estrutura e/ou a transferência de receitas de remuneração de rede 
para um ou outro PAI, sem extensão aos demais 
 
Justificativa: Tendo em vista o que já vem acontecendo no mercado 
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de telefonia no Brasil, e para reforçar de forma clara e inequívoca as 
disposições contempladas na legislação em vigor, a adição proposta 
vem ao encontro da preocupação em, primeiramente, coibir práticas 
atreladas ao chamado “sorvedouro de tráfego”, e, ainda, de zelar pela 
manutenção do princípio da isonomia. Sugerimos, dessa forma, uma 
redação que estabeleça a proibição quanto à transferência de receita 
quando esta ferir os princípios da livre concorrência, e também 
quanto à cessão gratuita de infra-estrutura e equipamentos, quando 
esta, ferindo a isonomia, prejudicar a livre competição no mercado. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
(ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 

 Art. 8º, Parágrafo único. 
 
Sugestão: estabelecer obrigatoriedade de depósito dos contratos, 
anexos e aditamentos entre prestadoras de serviços de 
telecomunicações na Anatel, sem restrições ou confidencialidade. 
 
Justificativa: somente com acesso aos contratos será viável à 
Agência fiscalizar o cumprimento desse dispositivo e controlar as 
práticas concorrenciais. 

 Deve ficar bem clara a penalidade imposta aos infratores e permitir de 
maneira mais clara ainda que o usuário (PASI) prejudicado terá direito 
a ressarcimento de prejuízos e indenizações. 
(Marcone Drumond Jacob - ABRAAFI - Associação Brasileira dos 
Provedores) 

 Parágrafo único. Praticará infração à ordem econômica a Prestadora 
de serviço de telecomunicações que, na celebração de contratos de 
fornecimento de serviços, adotar práticas que possam limitar, falsear 
ou, de qualquer forma, prejudicar a livre concorrência ou a livre 
iniciativa.  
CONTRIBUIÇÃO: Deve ficar bem clara a penalidade imposta aos 
infratores e permitir de maneira mais clara ainda que o usuário (PASI) 
prejudicado terá direito a ressarcimento de prejuízos e indenizações. 
(Diogo Lago Martins) 

 Parágrafo único. Praticará infração à ordem econômica a Prestadora 
de serviço de telecomunicações que, na celebração de contratos de 
fornecimento de serviços, adotar práticas que possam limitar, falsear 
ou, de qualquer forma, prejudicar a livre concorrência ou a livre 
iniciativa.  
 
Contribuição: 
Deve ficar bem clara a penalidade imposta aos infratores e permitir de 
maneira mais clara ainda que o usuário (PASI) prejudicado terá direito 
a ressarcimento de prejuízos e indenizações. 
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(Anne Harumi Sassaki Kaihara - AHS KAIHARA LTDA) 
Art. 9.º É assegurado o direito 
de uso de serviços de 
telecomunicações de escolha 
do PASI, observadas as 
condições dispostas no 
presente Regulamento, bem 
como, os demais direitos e 
deveres inerentes à condição 
de usuário do serviço de 
telecomunicações prestado. 

Artigo 9.º É assegurado o direito de uso de serviços e de redes de 
telecomunicações de escolha do PASI, observadas as condições 
dispostas no presente Regulamento, bem como, os demais direitos e 
deveres inerentes à condição de usuário do serviço de 
telecomunicações prestado. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Sugestão: idem à apresentada nos artigos 3º, II e 8º. 
 
Justificativa: idem à apresentada nos artigos 3º, II e 8º. O direito do 
PASI de escolher quem vai terminar a chamada de um usuário 
somente se aplicará para o STFC e não para ouros serviços de 
telecomunicações como já destacado. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 Alterar texto para: 
 
Art. 9.º É assegurado o direito de uso de serviços de 
telecomunicações de escolha do PAI, observadas as condições 
dispostas no presente Regulamento, bem como, os demais direitos e 
deveres inerentes à condição de usuário do serviço de 
telecomunicações prestado. 
 
Justificativa 
Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Sugere-se alterar o caput: “As prestadoras devem assegurar ao PASI 
o seu direito de escolha, bem como os demais direitos e deveres 
inerentes à condição de usuário dos serviços de telecomunicações 
previstos na Lei Geral de Telecomunicações”. 
 
Justificativa 
 
De acordo com os esclarecimentos da Audiência Pública o que se 
pretende com este artigo é assegurar o direito de escolha do PASI, na 
qualidade de usuário dos serviços de telecomunicações, quanto à 
prestadora que irá lhe fornecer o serviço de suporte ao PASI. 
Entendemos, portanto, necessário esclarecer a redação. 
(GVT) 

 Comentário: Este artigo parece dar ao PASI  o direito de escolha de 
serviços de telecomunicações, como, de resto, cabe a qualquer 
usuário de serviço de telecomunicações. O problema da CP No. 417 
é a contradição entre várias de suas disposições. O disposto neste 
art. 9º, por exemplo, se opõe ao expresso no art. 30, que permitiria a 
uma prestadora de STFC não escolhida pelo PASI (ou seja, do qual 
não é assinante) entrar na rede do PASI (sem autorização do PASI) e 
conectar sua rede à do PASI. 
 
Acreditamos que o Órgão Regulador não pode estabelecer uma 
condição tal para uso de um serviço (STFC com código de acesso 
não geográfico) que eqüivalha a regular o usuário num tema sobre o 
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qual não possui autoridade direta, já que a Anatel não regula o PASI.  
 
 
 
Além do mais, o PASI inclui também o provimento de  um serviço de 
informação protegido pela Constituição, assimilável ao de um jornal 
ou periódico, com conteúdo, idéias e opiniões para os assinantes. 
Uma regulamentação direta ou indireta sobre um PASI, ainda que 
com roupagem técnica, se não for bem ajustada ou calibrada, ferirá o 
principio constitucional de liberdade de expressão e de informação do 
PASI e de seu usuário. 
(Luis Carlos Balieiro - Editora Abril) 

Art. 10. Cabe ao PASI dar 
atendimento às disposições 
legais aplicáveis à atividade 
desenvolvida, bem como 
observar o disposto na 
legislação e, em especial, os 
deveres inerentes à sua 
condição de usuário de serviço 
de telecomunicações. 

Art. 10. Cabe ao PAI dar atendimento às disposições legais aplicáveis 
à atividade desenvolvida, bem como observar o disposto na 
legislação e, em especial, os deveres inerentes à sua condição de 
usuário de serviço de telecomunicações. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Alterar texto para: 
 
Art. 10. Cabe ao PAI dar atendimento às disposições legais aplicáveis 
à atividade desenvolvida, bem como observar o disposto na 
legislação e, em especial, os deveres inerentes à sua condição de 
assinante de serviço de telecomunicações. 
 
Justificativa 
a) Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
 
b) Dentro do Contexto deste Artigo, não faz sentido considerar o PAI 
como um usuário de uma rede de telecomunicações, de acordo com 
a definição contida no Inciso XXI do Artigo 4 desta consulta, mas sim 
como um assinante destes serviços, inclusive ao considerar o PAI 
como assinante garante uma gama de deveres mais abrangentes do 
que ao considerá-lo como um  Usuário (art. 14 – Res. 85). 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Sugere-se a supressão deste artigo. 
 
Justificativa 
 
O artigo em referência é absolutamente inócuo, inicialmente, porque 
“dar atendimento às disposições legais” é obrigação inescusável, 
independentemente de estar atribuída por regulamento. Deve-se, 
ainda, considerar que se o Provimento de Acesso a Serviços Internet 
não é serviço de telecomunicações (conforme, inclusive, está 
expresso pelo artigo 6º deste Regulamento) e, assim sendo, os PASI 
não estão sujeitos ao poder regulamentar da Anatel, de sorte que ela 
não tem competência legal para atribuir-lhes qualquer obrigação. 
(GVT) 

Art. 11. As informações 
relativas aos Serviços Internet 
devem assegurar a clara 

Art. 11. As informações relativas aos Serviços de Acesso à Internet 
devem assegurar a clara distinção entre estes e os serviços de 
telecomunicações utilizados para seu suporte.. 
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distinção entre estes e os 
serviços de telecomunicações 
utilizados para seu suporte. 

(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Alterar texto para: 
 
Art. 11. As informações relativas ao Serviço de Acesso à Internet 
devem assegurar a clara distinção entre este e os serviços de 
telecomunicações utilizados para seu suporte. 
 
Justificativa 
Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Sugere-se a supressão deste artigo. 
 
Justificativa 
 
Da forma como prescrita, a norma em comento deveria inicialmente 
ser um parágrafo do artigo 12 e, além disso, não sendo os Serviços 
Internet serviços de telecomunicações, não compete à Anatel 
determinar a forma de divulgação de suas informações. Qualquer 
pretensão da Agência nesse sentido deve voltar-se para as 
prestadoras de serviços de telecomunicações, sob pena de ser 
absolutamente ilegal e inconstitucional. 
(GVT) 

Art. 12. É de inteira 
responsabilidade do PASI a 
divulgação dos valores 
relativos aos Serviços Internet, 
bem como, suas condições de 
provimento, em especial, as 
condições relativas à 
qualidade do serviço acordada 
com seus usuários e 
prestadoras de 
telecomunicações. 

Art. 12, sugiro acrescentar texto "O PASI deverá fornecer, de forma 
clara e de fácil compreensão, ao usuário as informações relativas a 
qualidade do serviço contratado com clausulas de desconto e/ou 
cancelamento devido ao não cumprimento." 
(Jorge Cavadas Pacheco) 

 Artigo 12. É de inteira responsabilidade do PASI a divulgação dos 
preços relativos ao Provimento de Acesso a Serviços Internet, bem 
como as condições de sua prestação, em especial, as relativas à 
qualidade do serviço acordada com prestadoras de serviços de 
telecomunicações e com seus próprios Usuários. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 12. É de inteira responsabilidade do PAI a divulgação dos valores 
relativos aos Serviços Internet, bem como, suas condições de 
provimento, em especial, as condições relativas à qualidade do 
serviço acordada com seus usuários e prestadoras de 
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telecomunicações. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Sugestão: alterar redação conforme segue: A prestadora de serviço 
de telecomunicação de escolha do usuário é inteiramente 
responsável pela divulgação dos valores, condições e qualidade 
exclusivamente dos serviços de telecomunicações, excluindo-se sua 
responsabilidade pela divulgação dos dados e condições do 
provimento de acesso a serviços Internet, a qual é de 
responsabilidade daquele que o presta conforme contratado pelo 
usuário.  
 
Justificativa: Evitar discussões sobre a competência da Agência 
estabelecer obrigações a PASIs. A Anatel não tem competência nos 
termos da LGT para estabelecer responsabilidade ao PASI, pois a ela 
não cabe regular este mercado, nem lhe incumbe definir matéria de 
âmbito cível, mas poderá estabelecer o limite da responsabilidade das 
prestadoras de telecomunicações. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 Alterar texto para: 
 
Art. 12. É de inteira responsabilidade do PAI a divulgação dos valores 
relativos aos Serviços de Acesso à Internet, bem como, suas 
condições de provimento, em especial, as condições relativas à 
qualidade do serviço acordada com seus usuários e prestadoras de 
telecomunicações. 
 
Justificativa 
Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Sugere-se a supressão deste artigo. Contudo, caso esta Agência 
entenda ser necessária sua manutenção, sugere-se a criação do 
seguinte parágrafo único:“Parágrafo único. As condições acordadas 
com as prestadoras de telecomunicações devem, obrigatoriamente, 
constar no contrato de prestação de serviços entre o PASI e a(s) 
respectiva(s) prestadora(s) de telecomunicações”. 
 
Justificativa 
 
A sugestão de supressão é baseada nos mesmos comentários 
apresentados ao art. 11 (vede comentários a artigo mencionado). 
Contudo, caso a Agência entenda de modo diverso, entendemos que 
é imperativa a criação de um novo parágrafo. Essa inserção 
obrigatória das condições contratuais permite uma maior 
transparência dos contratos e garante a aplicação do princípio da 
isonomia. 
(GVT) 

Art. 13. Não constitui 
interconexão a ligação entre 
redes de telecomunicação, de 
suporte a serviços de 
telecomunicações de interesse 
coletivo e equipamento 
terminal ou rede de 
telecomunicações pertencente 

Artigo 13.º - Constitui interconexão a ligação entre redes de 
telecomunicação, de suporte a serviços de telecomunicações de 
interesse coletivo e equipamento terminal ou rede de 
telecomunicações pertencente a usuário ou PASI.  
(permanecendo seus incisos) 
(Roberto Williams Candelaria Bernardes Batista) 
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a usuário ou PASI. 
 - que se melhore a clareza de redação dos artigos 13, 14 e 17. 

(Demi Getschko - grupo de trabalho do CGI-br) 
 Art. 13. Não constitui interconexão a ligação entre redes de 

telecomunicação, de suporte a serviços de telecomunicações de 
interesse coletivo e equipamento terminal de usuário ou PAI  
Justificativa: De acordo com a LGT, as redes de telecomunicações 
são aquelas utilizadas por prestadores de serviços de 
telecomunicações para a prestação do serviço outorgado. Entretanto, 
o art. 13, tal como redigido, faz menção à existência de redes de 
telecomunicações pertencentes a usuários. Tendo em vista a 
impropriedade da referência, necessária se faz sua exclusão. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
(ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 

 É vedada a utilização da tecnologia de espalhamento espectral na 
faixa de 2,4 GHz,  nas ligações entre  equipamentos terminais de 
usuários a  equipamentos de PASI e  nas ligações de  equipamentos 
de usuários ou PASI a  redes de telecomunicações. 
(Liliana Nakonechnyj) 

 Artigo 13. Não constitui interconexão a ligação entre redes de 
telecomunicação, de suporte a serviços de telecomunicações de 
interesse coletivo e equipamento terminal ou rede pertencente a 
usuário ou PASI. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Alterar texto para: 
 
Art. 13. Não constitui interconexão a ligação entre redes de 
telecomunicação, de suporte a serviços de telecomunicações de 
interesse coletivo e equipamento terminal ou rede de 
telecomunicações pertencente a usuário ou PAI. 
 
Justificativa 
Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

§1º. As ligações referidas no 
caput são disciplinadas pela 
regulamentação de cada 
serviço de interesse coletivo, 
devendo ser formalizadas por 
contrato de provimento do 
próprio serviço. 

 
§1º. As ligações referidas no caput são disciplinadas pela 
regulamentação de cada serviço de interesse coletivo, devendo ser 
formalizadas por contrato de provimento do próprio serviço. 
Justificativa 
Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 CAPÍTULO II,  Art. 13.  §1º. As ligações referidas no caput são...    O 
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que significa "caput" ? 
-------------------------- 
As Prestadoras devem poder ser também o PASI. 
(Thomas Tschoepke Soares) 

§2º. É vedada a ligação de 
equipamentos terminais de 
usuários, bem como 
equipamentos de PASI às 
redes de telecomunicações, 
sem certificação emitida ou 
reconhecida pela Anatel, 
conforme regulamentação 
específica. 

§2º. É vedada a ligação de equipamentos terminais de usuários, 
inclusive de equipamentos de PASI às redes de telecomunicações, 
sem certificação emitida ou reconhecida pela Anatel, conforme 
regulamentação específica. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 §2º. É vedada a ligação de equipamentos terminais de usuários, bem 
como equipamentos de PAI às redes de telecomunicações, sem 
certificação emitida ou reconhecida pela Anatel, conforme 
regulamentação específica. 
Justificativa 
Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

Proposta de inclusão de 
Parágrafo 

§ 3º. Constitui interconexão Classe Especial, a ser regulamentada por 
norma específica, a interconexão entre a rede do STFC e a rede de 
telecomunicações em que estiverem interconectados os 
equipamentos dos PAIs. 
 
Justificativa: O parágrafo terceiro pretende excluir do critério de 
remuneração de que trata o § 2º do art. 3º da Resolução 33/98  a 
interconexão entre a rede do STFC e a rede em que estiverem 
conectados os equipamentos dos PAIs, visto que, pela peculiaridade 
da chamada (chamada Internet), não se há de dar, à  interconexão 
entre a tais redes, o mesmo tratamento dado à interconexão para 
tráfego de voz. Com isso, ainda que a rede do segundo segmento 
seja rede de STFC, estará ela sendo utilizada unicamente para 
conexão ao PAI, visando ao acesso à Internet, o que se pode 
entender que a desclassifica como rede de STFC (em que o tráfego 
de voz prepondera), ficando, apenas, como uma rede de 
telecomunicações de interesse coletivo, cujas características 
especiais justificam a sua classificação como “Especial”. Será esta, 
também uma alternativa para coibir a prática de sorvedouro de 
tráfego.    
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
(ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 
(Edson Costamilan Pavão -  AOL) 
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Art. 14. O repasse de tarifas e 
preços de serviços de 
telecomunicações 
caracterizará diminuição de 
receita prevista na cláusula 
12.4 dos Contratos de 
Concessão do STFC. 

- que se melhore a clareza de redação dos artigos 13, 14 e 17. 
(Demi Getschko - grupo de trabalho do CGI-br) 

 Art. 14. O repasse de tarifas e preços de serviços de 
telecomunicações, bem como cessão gratuita de equipamentos ou 
infra-estrutura,  caracterizarão diminuição de receita prevista na 
cláusula 12.4 dos Contratos de Concessão do STFC , devendo as 
tarifas e preços de serviços de telecomunicações ser destinadas 
unicamente à remuneração dos custos da prestação dos serviços. 
 Justificativa: A cessão gratuita de equipamentos ou infra-estrutura, 
assim como o repasse de tarifas e preços de telecomunicações, 
quando realizados em benefício de apenas alguns usuários 
(discriminando os outros que estejam em igualdade de situação) 
devem ser desincentivados. Uma forma para atingir este objetivo é 
vincular, sua efetivação, à proibição de reajuste ou revisão tarifária.  
Esta proposta tem sustentação jurídica, visto que as tarifas e preços 
de serviços de telecomunicações devem apenas cobrir os custos 
incorridos pela prestadora na prestação de seus serviços. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 

 Artigo 14 - Recomendamos a exclusão do disposto neste artigo. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Sugestão: cumpre à Agência rever os contratos de concessão de 
forma a incluir também tal limitação. 
 
Justificativa: evitar que a discussão do desequilíbrio financeiro dos 
contratos de concessão seja questionada por não integrar a relação 
contratual estabelecida. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 Alterar texto para: 
 
Art.14 – As tarifas e os preços dos serviços e do uso das redes de 
telecomunicações devem ser destinadas unicamente o pagamento 
pelo seu provimento, não sendo permitido o seu repasse a outro 
prestador, outro serviço ou para o usuário. 
 
Justificativa 
 
a) A utilização das receitas para outros objetivos, questiona a 
viabilidade econômico-financeira das empresas e em especial gera 
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um subsídio dos usuários do STFC para os usuários do serviço de 
acesso a internet, além de gerar o enriquecimento imotivado as 
custas de outra parte ou do usuário do serviço. 
 
b) Dar uma maior amplitude ao artigo, estendendo a sua aplicação às 
autorizadas, dando igualdade de condições entre as empresas que 
prestam o STFC. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Sugere-se a alteração da redação deste artigo, bem como, a criação 
de um parágrafo único:“Art. 14. É vedado às Concessionárias de 
STFC o repasse de tarifas de serviços de telecomunicações, de forma 
integral ou parcial, aos PASIs que utilizarem suas redes e ou 
serviços”.“Parágrafo único. O repasse de tarifas e preços de serviços 
de telecomunicações, ainda que parcial, a um ou mais PASI’s 
ensejará a instauração de Procedimento Administrativo para 
Apuração de Descumprimento de Obrigações- PADO”. 
 
Justificativa 
 
A redação dada ao referido artigo não permite compreender a norma 
que se pretendeu estabelecer. Inicialmente, não há menção a 
qualquer “repasse de tarifas e preços” no Regulamento em comento 
que permita inferir qual a hipótese da norma em comento e, além 
disso, a cláusula 12.4 dos contratos de concessão refere-se à revisão 
de tarifas, sendo que a diminuição de receita determinada no seu 
parágrafo único diz respeito a descontos e redução de 
tarifas.Ademais, as concessionárias estão sujeitas a um regime 
tarifário pautado no princípio da modicidade de tarifas, segundo o 
qual é absolutamente inadmissível que repassem suas receitas para 
serviços distintos daqueles objeto da concessão em flagrante violação 
dos direitos dos usuários dos serviços de verem suas tarifas 
reduzidas na mesma proporção em que as receitas geradas pela 
concessionária são elevadas. Por isso mesmo, o art. 14 foi objeto de 
diversos questionamentos nas Audiências Públicas promovidas pela 
Anatel para prestação de esclarecimentos com relação ao texto desta 
Consulta. Conforme declarações da Agência, a redação do artigo 
visava coibir a prática conhecida no mercado como “rebate”, contudo, 
conforme acima mencionado, uma análise preliminar da mesma 
permite uma interpretação diversa, ou seja, que a concessionária não 
poderá pleitear o aumento de suas tarifas em razão do repasse de 
parcela de sua receita aos provedores. O art. 14, na forma como 
redigido, não exclui a possibilidade de repasse de receitas aos 
provedores,  contudo, deixa claro que as concessionárias não 
poderão alegar desequilíbrio econômico-financeiro caso partilhem 
suas receitas de interconexão com os provedores. Sendo assim é 
imperioso proibir o repasse de receitas, sob pena de patente 
ilegalidade.Por essa razão, sugerimos um texto que atenda de forma 
expressa a intenção anunciada pela Anatel. 
(GVT) 

 Modificar o art. 14 do Regulamento para o Uso de Serviços e Redes 
de Telecomunicações no Acesso a Serviços Internet, atribuindo-lhe a 
seguinte redação: 
 
“Art. 14. O repasse de receitas de concessionárias do STFC a 
PASI somente será admitido quando realizado em bases não 
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discriminatórias e sem prejuízo das obrigações das concessionárias 
quanto à preservação da modicidade de tarifas.” 
(Leonardo Malta Leonel - BR Serviços e Telecomunicações Ltda) 

 Eliminar o artigo 
Justificativa: 
A caracterização do que seja diminuição de receita prevista nos 
contratos de concessão deve se dar em sede de procedimentos 
específicos, se for o caso, ou então ser tratada num regulamento 
acerca da tipificação de infrações das concessionárias. Não é 
adequado o tratamento casuístico do assunto no presente 
regulamento. 
(Telemar) 

CAPÍTULO IV 
DA COBRANÇA 

Não foi contemplado no referido capítulo, as prestadoras de serviço 
de acesso a Internet gratuitas, que devem existir como alternativa, 
análogo a uma estrada padagiada que deve manter acesso não 
cobrado como opção. A não cobrança desse serviço constitui, a meu 
ver, fator de utilidade pública, disponibilizando cultura e conhecimento 
a população. 
(Eduardo Pierangelo) 

 Proposta da Telefônica 
Alterar texto para:CAPÍTULO III DA COBRANÇA 
 
Justificativa 
Correção de Titulação, devido a um erro de numeração. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

Art. 15. É vedada a inclusão 
de cobrança de valores 
relativos ao Provimento de 
Acesso a Serviços Internet nos 
instrumentos de cobrança dos 
serviços de telecomunicações, 
sem a expressa anuência do 
usuário. 

Art. 15 - Deveria ser permitida a cobrança na mesma conta, 
assegurando ao usuário o direito de pagar apenas a parte que lhe 
interessa, seja a conta da prestadora ou a do usuários (PASI), desde 
que esta cobrança seja feita pelo PASI e não pela prestadora. 
(Manoel Santana Sobrinho) 
(Audrey M. Dutra Ferreira) 

 Art. 15. É vedada a inclusão de cobrança de valores relativos ao 
Provimento de Acesso à Internet nos instrumentos de cobrança dos 
serviços de telecomunicações, ou relativos à prestação de  serviços 
de telecomunicações, especialmente os referentes a Planos 
Alternativos,  nos instrumentos  de cobrança  dos serviços de 
provimento de acesso à Internet, prestados pelo PAI, sem a expressa 
anuência do Usuário ou Cliente, conforme o caso.  
 
Justificativa: Entendemos que, desde com anuência,  podem ser 
incluídas nos documentos de cobrança tanto os valores relativos ao 
Provimento de Acesso à Internet, relativamente aos usuários de 
serviços de telecomunicações, quanto aqueles relativos aos serviços 
de telecomunicações que lhe dão suporte, relativamente aos Clientes 
dos PAIs. Tal hipótese deverá ocorrer, com mais ênfase, na cobrança 
de Planos Alternativos, tanto os das prestadoras, como os de PAIs. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
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(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

 Artigo 15. É vedada a inclusão de cobrança de valores relativos ao 
Provimento de Acesso a Serviços Internet nos instrumentos de 
cobrança dos serviços de telecomunicações, sem a expressa 
anuência do Assinante. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 15. É vedada a inclusão de cobrança de valores relativos ao 
Provimento de Acesso à Internet nos instrumentos de cobrança dos 
serviços de telecomunicações, sem a expressa anuência do usuário. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Alterar texto para: 
 
Art. 15. É vedada a inclusão de cobrança de valores relativos ao 
Provimento de Acesso à Internet nos instrumentos de cobrança dos 
serviços de telecomunicações, sem a expressa anuência do 
Assinante. 
 
Justificativa 
a) Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
 
b) De acordo com as definições contidas nos incisos I e XXI do Artigo 
4 desta consulta, deve ser o Assinante quem deva dar a anuência à 
cobrança, uma vez que é ele quem vai ser onerado pela inclusão do 
seviço. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 II) Artigo 15: 
 
Alteração da redação para o seguinte: 
 
"Art. 15. É assegurado ao usuário o direito de optar ou não pela 
inclusão de cobrança de valores relativos ao Provimento de Acesso a 
Serviços Internet nos instrumentos de cobrança dos serviços de 
telecomunicações."   
(Brasil Telecom) 

 Sugere-se a alteração da redação:“É necessária a expressa anuência 
do usuário, por qualquer meio escrito ou através da Central de 
Atendimento do PASI, para que se faça a inclusão de cobrança de 
valores relativos ao Provimento de Acesso a Serviços Internet nos 
instrumentos de cobrança dos serviços de telecomunicações”. 
 
Justificativa 
 
A sugestão visa impedir interpretações dúbias do texto, bem como, 
garantir que a anuência do usuário se dê através de diferentes 
formas, seja e-mail ou contato com a Central de Atendimento. A 
forma de anuência expressa é sempre discutida entre os prestadores 
de serviços, bem como, pelos clientes, que desejam dinamismo em 
sua relação com seu prestador. As diversas formas de anuência 
previstas impõem validade às manifestações dos clientes por 
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qualquer meio e facilitam o relacionamento. 
(GVT) 

 Art. 15. É direito do usuário não aceitar a inclusão de cobrança de 
valores relativos ao Provimento de Acesso a Serviços Internet nos 
instrumentos de cobrança dos serviços de telecomunicações. 
Justificativa 
A inclusão da cobrança do serviço de acesso a serviços de internet 
nos instrumentos de cobrança dos serviços de telecomunicações 
pode ser uma forma mais eficiente para os prestadores e mais prática 
para o usuário, interessando, pois a todos os envolvidos. Coibir essa 
forma de cobrança pode tornar o serviço como um todo mais oneroso. 
Obviamente, é sempre importante permitir ao usuário a opção de não 
aceitar essa cobrança conjunta. 
(Telemar) 

 Proposta da EMBRATEL: 
 
Criar novo dispositivo impondo às concessionárias locais a obrigação 
de disponibilizar co-faturamento às demais prestadoras, na forma da 
Cláusula 15.1, XXII dos Contratos de concessão do STFC na 
modalidade local.  
 
Justificativa: 
Quando um usuário marcar “721”, por exemplo, cabe à EMBRATEL 
faturar o cliente. Na medida em que a concessionária local atenda a 
algum provedor, também estará obrigada, por questão de isonomia, a 
fazê-lo em benefício de provedores que são clientes da EMBRATEL. 
Caso contrário, isso se tornaria um importante vantagem competitiva 
e obstáculo ao desenvolvimento da competição. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

Proposta de Inclusão de um 
parágrafo no art. 15 

Nova redação: § 1º 
Havendo concordância por parte do usuário e acordo entre a 
Prestadora e o PASI, os valores poderão ser apresentados em conta 
conjunta, porém em rubricas separadas e de conformidade com o 
disposto no parágrafo  único do artigo 16. 
(Sercomtel S.A.) 

Proposta de Inclusão de um 
parágrafo no art. 15 

Nova redação: § 2º  
Deve ser assegurado ao usuário o direito à contestação de um dos 
valores apresentados. Neste caso a Prestadora deverá emitir uma 
segunda via da conta sem o valor contestado, para que o usuário 
providencie o seu pagamento, enquanto o débito contestado é 
reavaliado pela Prestadora ou pelo PASI. 
(Sercomtel S.A.) 

Art. 16. É permitida a 
apresentação conjunta de 
instrumentos de cobrança 
distintos, desde que permitam 
ao usuário o pagamento de 
forma independente de cada 
instrumento diretamente ao 
respectivo credor. 

Art. 16 - Deve ser incentivado desde que o assinante possa optar por 
não pagar uma das faturas e a cobrança seja enviada pelo PASI. 
(Manoel Santana Sobrinho) 
(Audrey M. Dutra Ferreira) 

 Art. 16. Observado o disposto no art. 15, é permitida a apresentação 
num único instrumento  das cobranças  dos serviços indicados no 
artigo anterior, , desde que permita ao Usuário ou Cliente o 
pagamento de forma independente de cada instrumento.   
Justificativa: Observado o disposto no art. 15, e as sugestões 
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propostas na justificativa acima, entendemos que a cobrança de 
todos os serviços envolvidos no acesso à Internet deve ser feita em 
uma única fatura, a fim de simplificar a vida do consumidor final, o 
usuário do serviço de telecomunicações e cliente do PAI. A cobrança 
única possibilita maior transparência de informações e previsibilidade 
a esses  usuários  e clientes, facilitando o seu pagamento.Tal 
benefício possibilitará também uma maior flexibilidade quando da 
criação de Planos Alternativos. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 

 Art. 16. Observado o disposto no art. 15, é permitida a apresentação 
num único instrumento das cobranças dos serviços indicados no 
artigo anterior, desde que permita ao Usuário ou Cliente o pagamento 
de forma independente de cada serviço. 
(ABRANET-SP) 

 Art. 16. É permitida a apresentação conjunta de instrumentos de 
cobrança distintos, desde que permitam ao usuário o pagamento de 
forma independente de cada instrumento diretamente ao respectivo 
credor. 
Parágrafo único. Os instrumentos de cobrança devem ser claros e de 
fácil compreensão, identificando o prestador de serviço de 
telecomunicações e o PAI, bem como, os valores referentes a cada 
um deles, observando as demais condições estabelecidas pela 
legislação aplicável. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Alterar texto para: 
 
Art. 16. É permitida a apresentação conjunta de instrumentos de 
cobrança distintos, desde que permitam ao usuário o pagamento de 
forma independente de cada instrumento diretamente ao respectivo 
credor. 
 
Justificativa 
Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Sugere-se a supressão do artigo. 
 
Justificativa 
 
Nas Audiências Públicas para prestação de esclarecimentos sobre 
esta Consulta, a própria Agência reconheceu que este artigo não foi 
escrito em prejuízo das normas específicas que deverão ser editadas 
pelo órgão competente (CONFAZ). Nesse sentido, sugerimos a 
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supressão do artigo, haja vista não ser competência da Anatel 
determinar como se deverá proceder ao faturamento nestes casos. É 
possível que o CONFAZ estabeleça obrigação semelhante, como 
desdobramento do modelo de co-faturamento entre operadoras de 
telecomunicações já editado pelo próprio órgão. 
(GVT) 

Parágrafo único. Os 
instrumentos de cobrança 
devem ser claros e de fácil 
compreensão, identificando o 
prestador de serviço de 
telecomunicações e o PASI, 
bem como, os valores 
referentes a cada um deles, 
observando as demais 
condições estabelecidas pela 
legislação aplicável. 

Parágrafo único. Os instrumentos de cobrança devem ser claros e de 
fácil compreensão, identificando o prestador de serviço de 
telecomunicações e o PAI, bem como, os valores referentes a cada 
um deles, observando as demais condições estabelecidas pela 
legislação aplicável. 
(ABRANET-SP) 

 Parágrafo único. Os instrumentos de cobrança devem ser claros e de 
fácil compreensão, identificando o prestador de serviço de 
telecomunicações e o PAI, bem como, os valores referentes a cada 
um deles, observando as demais condições estabelecidas pela 
legislação aplicável. 
Justificativa 
Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Sugere-se a supressão do parágrafo. 
 
Justificativa 
A sugestão se justifica pela supressão do artigo principal. Vide 
comentários ao art.16. 
(GVT) 

Art. 17. É permitido o uso de 
plataformas para créditos e 
pagamentos de serviços de 
telecomunicações de interesse 
coletivo ou de Provimento de 
Acesso a Serviços Internet, 
possibilitando o uso dos 
serviços por usuários que não 
possuam contrato com a 
Prestadora ou com o 
Provedor. 

- que se melhore a clareza de redação dos artigos 13, 14 e 17. 
(Demi Getschko - grupo de trabalho do CGI-br) 

 Art. 17. É permitido o uso de plataformas para créditos e pagamentos 
de serviços de telecomunicações de interesse coletivo para suporte 
ao Provimento de Acesso à Internet, possibilitando o uso dos serviços 
por usuários que não sejam Assinantes da Prestadora.  
 
Justificativa: Sempre que um Cliente acessa à Internet, estará ele 
“contratando” (ainda que tacitamente) esse serviço, visto que haverá 
necessidade das providências de sua autenticação e reconhecimento. 
Assim, diferentemente do que ocorre no serviço de telefonia (em que 
há os serviços pré-pagos) não há condição de um Usuário de 
telefonia acessar a Internet sem contratação de um PAI. Ainda que 
seja interesse dos PAIs a promoção do incentivo à inclusão digital, 
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têm, eles, a preocupação maior com a preservação da segurança do 
acesso, que é de sua inteira responsabilidade. Daí a exclusão da 
parte final do artigo em comento. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 

 Art. 17. É permitido o uso de plataformas para créditos e pagamentos 
de serviços de telecomunicações de interesse coletivo ou de 
Provimento de Acesso à Internet, possibilitando o uso dos serviços 
por usuários que não possuam contrato com a Prestadora ou com o 
Provedor. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Alterar texto para: 
 
Art. 17. É permitido o uso de plataformas para créditos e pagamentos 
de serviços de telecomunicações de interesse coletivo ou de 
Provimento de Acesso à Internet, possibilitando o uso dos serviços 
por usuários que não possuam contrato com a Prestadora ou com o 
Provedor. 
 
Justificativa 
Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Sugere-se a alteração da redação:“É permitido o uso de plataformas 
para créditos e pagamentos de serviços de telecomunicações de 
interesse coletivo ou de Provimento de Acesso a Serviços Internet, 
em conformidade com a disponibilidade de cada operadora, 
possibilitando o uso dos serviços por usuários que não possuam 
contrato com a Prestadora ou com o Provedor”. 
 
Justificativa 
 
A sugestão visa esclarecer que não é obrigatória a oferta das 
plataformas mencionadas pelas prestadoras, dependendo, na 
verdade, da configuração e tecnologia disponível por operadora. 
(GVT) 

 Comentário da EMBRATEL: 
 
Em primeiro lugar, é imprescindível a realização de gestões da 
ANATEL junto ao CONFAZ, posto que o ICMS é cobrado pela 
concessão do crédito e não pela utilização do serviço, e se trata de 
serviços sobre os quais incidem tributos diversos (ICMS e ISS). 
 
Em segundo lugar, deve ser modificada a parte final do dispositivo, da 
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seguinte forma. 
 
“..., possibilitando o uso dos serviços por usuários que não tenham 
contratado formalmente a Prestadora ou o Provedor, tendo”. 
 
Justificativa: 
 
A colocação é imprecisa. Nesses casos fala-se de um vínculo de 
adesão. O fato é que a simples ausência de formalidade não retira o 
caráter contratual da relação. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

TÍTULO III 
DO USO DO STFC 

DO USO DA REDE  DO STFC 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

TITULO III  
Capitulo I 
 
Que sejam criados novos indicadores de qualidade (PAB -LO e NR) 
específicos para usuários de planos alternativos, uma vez que estes 
deverão ficar conectados por tempo muito maior que os usuários de 
plano básico. Mesmo porque, este tipo de indicador passaria a não 
ser mais influenciado pela qualidade de rede e sim pela 
disponibilidade do acesso fixo livre do usuário. 
(Gilberto Saramago Gatti - Ctbc Telecom) 

Art. 18. As Prestadoras de 
STFC devem assegurar 
tratamento apropriado das 
conexões destinadas a PASI, 
visando o uso eficiente das 
redes e assegurando a 
qualidade do serviço de 
telecomunicações prestado. 

Art 18, sugiro que sejam fornecidos os patamares técnicos mínimos a 
serem oferecidos. 
(Jorge Cavadas Pacheco) 

 Art. 18. As Prestadoras de STFC devem assegurar tratamento 
apropriado das conexões destinadas a PAI, visando o uso eficiente 
das redes e assegurando a qualidade do serviço de 
telecomunicações prestado. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Art. 18. 
 
Sugestão: recomenda-se à Agência que estabeleça um plano de 
metas de qualidade a ser oferecida pelas prestadoras de STFC nos 
serviços de telecomunicações destinados aos usuários visando ao 
acesso a serviços Internet. 
 
Justificativa: assegurar qualidade ao usuário no uso do serviço de 
telecomunicação destinado ao acesso a serviços Internet. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 Alterar texto para: 
 
Art. 18. As Prestadoras de STFC devem assegurar tratamento 
apropriado das conexões destinadas a PAI, visando o uso eficiente 
das redes e assegurando a qualidade do serviço de 
telecomunicações prestado. 
 
Justificativa 
Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
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caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Sugere-se a criação de um parágrafo único, complementar ao 
caput:“Parágrafo Único. A qualidade de serviço oferecida pelas 
prestadoras na interconexão de redes deve ser igual ou superior à 
qualidade de serviço oferecida ao PASI”. 
 
Justificativa 
 
A sugestão é motivada no fato de que alguns PASIs poderão ter 
contratos cujo nível de qualidade da rede foi acordado acima dos 
padrões de qualidade atualmente exigíveis; caso isso ocorra, é 
necessário que se estenda essa qualidade às operadoras 
interconectadas, inclusive para garanti-laEvitar o uso da interconexão 
de redes como instrumento inibidor da competição. Atualmente já 
temos vivenciado casos em que a prestadora restringe em sua rede 
as chamadas a PASI que utilizam serviços de telecomunicação de 
outra rede. 
(GVT) 

 Proposta da EMBRATEL: 
 
Sugerimos a eliminação desse dispositivo. 
 
Justificativa: 
 
O que vem a ser o “uso eficiente das redes”? Observamos que já 
existem indicadores de qualidade previstos no PGMQ aplicáveis a 
todas as prestadoras de STFC. 
 
Caso a ANATEL não acolher nossa sugestão, é necessário que 
explicite o significado do artigo – por exemplo, não compreendemos o 
que são “conexões destinadas a PASI”. Refere-se às “ligações” do 
artigo 13? – e que determine que a responsabilidade que ele atribui 
recaia sobre a prestadora especificamente contratada pelo PASI, a 
prestadora escolhida. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

Proposta de Inclusão de 
Parágrafo no artigo 18 

Parágrafo único. A ligação da rede do STFC à rede conectada ao PAI 
caracteriza interconexão Classe Especial, a ser regulamentada por 
norma específica da ANATEL.  
  
Justificativa: O parágrafo terceiro pretende excluir do critério de 
remuneração de que trata o § 2º do art. 3º da Resolução 33/98  a 
interconexão entre a rede do STFC e a rede em que estiverem 
conectados os equipamentos dos PAIs, visto que, pela peculiaridade 
da chamada (chamada Internet), não se há de dar, à  interconexão 
entre a tais redes, o mesmo tratamento dado à interconexão para 
tráfego de voz. Com isso, ainda que a rede do segundo segmento 
seja rede de STFC, estará ela sendo utilizada unicamente para 
conexão ao PAI, visando ao acesso à Internet, o que se pode 
entender que a desclassifica como rede de STFC (em que o tráfego 
de voz prepondera), ficando, apenas, como uma rede de 
telecomunicações de interesse coletivo, cujas características 
especiais justificam a sua classificação como “Especial”. Será esta, 
também uma alternativa para coibir a prática de sorvedouro de 
tráfego. 
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(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP)  
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 

Proposta de inclusão de 
artigo novo 

Proposta da Telefônica 
Incluir Artigo Novo, após o artigo 18 devido ao remanejamento do 
artigo 30. 
 
NOVO - É assegurado à Prestadora do STFC, quando comprovado 
um fluxo unidirecional destinado a um usuário ou PAI, o direito à 
ligação entre sua rede de telecomunicação e equipamento terminal ou 
rede de telecomunicação do PAI. 
 
§1º. A ligação entre a rede de telecomunicação da prestadora e 
equipamento terminal ou rede de telecomunicação do PAI, poderá 
fazer uso de recursos integrantes da rede de outra prestadora para 
constituição dessa ligação, nos termos da regulamentação.  
 
§2º. A ligação entre a rede de telecomunicação e o equipamento 
terminal ou a rede de telecomunicação de PAI deve ser realizada pela 
Prestadora assegurando ao provedor a qualidade dos serviços 
prestados. 
 
§ 3º. Dada a característica de fluxo unidirecional, não se aplica ao 
tráfego destinado a um usuário ou PAI o disposto no parágrafo 2º do 
Regulamento sobre remuneração pelo uso das redes do STFC, 
aprovado pela resolução 33 de 13 de julho de 1998. 
 
Justificativa 
a) O principio de eficiência de rede deve ser tratado de forma geral, 
não estando restrito a uma questão de plano de numeração. 
 
b) A regulamentação não determina os casos em que pode ocorrer 
esta ligação direta, portanto é necessário caracterizar quando isto 
pode ocorrer de forma a evitar discussões posteriores. 
 
c) O tráfego internet possui a particularidade de ser unidirecional, não 
devendo ser permitida a aplicação de uma condição desenhada para 
o tráfego bidirecional de voz. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

Proposta de inclusão de 
artigo 

Proposta da Telefônica 
Incluir Artigo Novo, após o artigo 18 devido ao remanejamento do 
Artigo 31. 
 
NOVO - A ligação entre redes de telecomunicações de suporte a 
serviços de telecomunicação de interesse coletivo e equipamento 
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(Versão proposta) 
Contribuição 

terminal ou rede de telecomunicação de PAI é destinada, 
exclusivamente, a este fim.  
 
§1º. A Prestadora deve assegurar o bloqueio de chamadas originadas 
a partir de terminações de rede destinadas ao Provimento de Acesso 
à Internet.  
 
§2º. Praticará enriquecimento imotivado, aquele que adotar práticas 
diversas daquelas citadas no caput. 
 
Justificativa 
a) O principio de eficiência de rede deve ser tratado de forma geral, 
não estando restrito a uma questão de plano de numeração. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Art. 18. As Prestadoras de SCM, devem assegurar tratamento 
apropriado das conexões destinadas a PASI, visando o uso eficiente 
das redes e assegurando a qualidade do serviço de 
telecomunicações prestado. 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

Art. 19. Os equipamentos 
terminais ou redes de 
telecomunicação pertencentes 
a usuário ou a PASI devem 
atender aos requisitos técnicos 
referentes às interfaces, às 
características de sinalização, 
de sincronismo, de 
transmissão, de numeração, 
de qualidade de serviço e de 
desempenho de rede 
estabelecidas para o STFC. 

Nova redação: Art. 19 
Os equipamentos terminais ou redes de telecomunicação 
pertencentes ao usuário ou ao PASI, devem atender aos requisitos 
técnicos referentes às interfaces, às características de sinalização, de 
sincronismo, de transmissão, de numeração, e de dimensionamento 
que assegurem a qualidade de serviço e de desempenho de rede 
estabelecidas para o STFC. 
(Sercomtel S.A.) 

 Artigo 19. Os equipamentos terminais ou redes pertencentes a 
usuário ou a PASI devem atender aos requisitos técnicos referentes 
às interfaces, às características de sinalização, de sincronismo, de 
transmissão, de numeração, de qualidade de serviço e de 
desempenho de rede estabelecidas para o STFC. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 19. Os equipamentos terminais ou redes de telecomunicação 
pertencentes a usuário ou a PAI devem atender aos requisitos 
técnicos referentes às interfaces, às características de sinalização, de 
sincronismo, de transmissão, de numeração, de qualidade de serviço 
e de desempenho de rede estabelecidas para o STFC. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Alterar texto para: 
 
Art. 19. Os equipamentos terminais ou redes de telecomunicação 
pertencentes à assinante ou a PAI devem atender aos requisitos 
técnicos referentes às interfaces, às características de sinalização, de 
sincronismo, de transmissão, de numeração, de qualidade de serviço 
e de desempenho de rede estabelecidas para o STFC. 
 
Justificativa 
Manter conformidade entre as várias disposições do texto, neste 
caso, com o inciso IX e X do artigo 4º desta Consulta.De acordo com 
as definições contidas nos incisos I e XXI do Artigo 4 desta consulta, 
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achamos melhor que a utilização do termo Assinante em vez de 
usuário. 
(José Luis Rebollo - Telefônica) 

 Art. 19. Os equipamentos terminais ou redes de telecomunicação 
pertencentes a usuário ou a PASI devem atender aos requisitos 
técnicos referentes às interfaces, às características de sinalização, de 
sincronismo, de transmissão, de numeração, de qualidade de serviço 
e de desempenho estabelecidas para a rede do STFC. 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

Art. 20. A Prestadora do STFC 
na exploração do serviço de 
telecomunicações, em 
particular no suporte ao 
Provimento de Acesso a 
Serviços Internet, pode: 

Art. 20. A Prestadora do STFC na exploração do serviço de 
telecomunicações, em particular no suporte ao Provimento de Acesso 
à Internet, pode: 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 

 Artigo 20. A Prestadora de STFC na exploração do serviço de 
telecomunicações, em particular no suporte ao Provimento de Acesso 
a Serviços Internet, pode: 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 20. A Prestadora do STFC na exploração do serviço de 
telecomunicações, em particular no suporte ao Provimento de Acesso 
à Internet, pode: 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Art. 20. A Prestadora do SCM , na exploração do serviço de 
telecomunicações, em particular no suporte ao Provimento de Acesso 
a Serviços Internet, pode: 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

 Proposta da EMBRATEL: 
 
Sugerimos a exclusão do artigo e seus parágrafos. 
 
Justificativa: 
 
A presença do artigo é absolutamente desnecessária; tal direito já 
consta dos Contratos de Concessão do STFC e da regulamentação. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

I – empregar equipamentos e 
infra-estrutura que não lhe 
pertençam, sem prejuízo da 
reversibilidade dos bens, 
conforme previsto nos 
instrumentos de concessão ou 
permissão; 

Art 20 incisos 1º e 2º, alterar o texto para "A prestadora de STFC ..." 
(Jorge Cavadas Pacheco) 

 Sugere-se a alteração da redação deste inciso:“I - empregar 
equipamentos e infra-estrutura que não lhe pertençam e cujo uso 
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tenham contratado ou acordado com outros prestadores, sem 
prejuízo da reversibilidade dos bens, conforme previsto nos 
instrumentos de concessão ou permissão;” 
 
Justificativa 
 
Evitar que a cláusula seja utilizada como prerrogativa para a 
utilização de equipamentos para prestação de serviço ao PASI, 
enquanto foram instalados originalmente para fins de interconexão de 
redes, eliminando a necessidade de acordo específico para esse uso. 
A distinção é necessária porque o uso de infra-estrutura para 
interconexão de redes é obrigatório e o provimento é relativamente 
simples. Por outro lado, a negociação de cessão de infra-estrutura 
para prestação de serviços a terceiros não é trivial. 
(GVT) 

II – contratar com terceiros o 
desenvolvimento de atividades 
inerentes, acessórias ou 
complementares ao serviço. 

Este artigo não foi objeto de contribuições. 

§1º. A prestadora, em 
qualquer caso, continuará 
responsável perante a Agência 
e os usuários, pela exploração 
e execução do serviço. 

Art 20 incisos 1º e 2º, alterar o texto para "A prestadora de STFC ..." 
(Jorge Cavadas Pacheco) 

§2º. A prestadora manterá os 
vínculos contratuais junto aos 
usuários, quanto ao 
provimento do serviço. 

§2º. A Prestadora de STFC manterá os vínculos contratuais com os 
usuários, quanto ao provimento do serviço. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

§3º. As relações entre 
prestadora e terceiros serão 
regidas pelo direito privado, 
não se estabelecendo 
qualquer relação jurídica entre 
os terceiros e a Anatel. 

§3º. As relações entre Prestadora de STFC e terceiros serão regidas 
pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica 
entre os terceiros e a Anatel. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

Proposta de inclusão de 
parágrafo 

§ 4º. As Prestadoras que tenham interesse em prestar Provimento de 
Acesso a Internet, devem fazê-lo por meio de empresa constituída 
exclusivamente para este fim. 
  
Justificativa: Tendo em vista o posicionamento anterior da ANATEL, 
já expressado, inclusive, na Resolução 190, de 29 de novembro de 
1999, art. 5º, entendemos que o presente Regulamento deve 
expressamente vedar a oferta direta, por Prestadora, de Serviço de 
Valor Adicionado, especificamente, de Provimento de Acesso a 
Internet.    Tal determinação facilitará a fiscalização necessária da 
ANATEL no que diz respeito ao tratamento isonômico que as 
Prestadoras devem dar aos PAIs. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
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(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 

CAPÍTULO II 
DAS TARIFAS E PREÇOS 

O Governo Federal estimulará e manterá quando necessário em 
parceria, provedores de internet grátis para favorecer as camadas 
pobres da população. 
(Ivair Francisco De Souza) 

 [ Substituir as seções I e II, bem como os artigos 21 a 24, pelo que se 
segue: 
Art. 21 – A Prestadora de SCM é livre para fixação de preços na 
prestação do serviço, nos termos da regulamentação e do respectivo 
Termo de Autorização. 
 
Parágrafo 1° - As Prestadoras de SCM, em face da relevância da 
Internet para a sociedade, com base no artigo 128 da LGT, deverão 
oferecer, pelo menos um plano de serviço, de oferta obrigatória em 
toda a sua área de atuação, a todos os usuários, com as 
características abaixo: 
a) ter condições de fácil compreensão e assegurando 
previsibilidade de valores pelos  usuários; 
b) ser regionalizado; 
c) ter valores desvinculados do tempo de duração das 
conexões.  
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este título de seção não foi objeto de contribuições 

Art. 21. O presente 
Regulamento é aplicável a 
tarifas e preços do STFC no 
suporte ao Provimento de 
Acesso a Serviços Internet 
estabelecidos: 

Art.21 
O Parágrafo único do art.21 deverá conter o seguinte texto: 
A Anatel não interferirá no relacionamento entre prestadoras e PASI, 
tal relação será regida pelo Direito Privado. 
(Vagner Gonçalves Leitão) 

 Artigo 21. Recomendamos tratar as hipóteses previstas no artigo 21 
separadamente em dois artigos, os quais face à renumeração acima 
são designados 20 e 21: 
 
“Artigo 20. As tarifas e preços do STFC no suporte ao Provimento de 
Acesso a Serviços Internet, mediante a utilização de Códigos de 
Acesso Geográficos, serão as estabelecidas nos planos básicos do 
STFC nas modalidades Local e Longa Distância Nacional de cada 
Prestadora, de oferta obrigatória, em toda a sua área de atuação, a 
todos os seus usuários, assim como as estabelecidas em planos 
alternativos das Prestadoras para as mesmas modalidades do STFC, 
com estruturas, critérios e valores diferentes dos respectivos planos 
básicos, sendo assegurados aos Usuários, em ambas as hipóteses, 
os mesmos prazos e padrões de qualidade e atendimento 
regularmente aplicados pelas Prestadoras na prestação do STFC. 
 
Artigo 21. As tarifas e preços do STFC no suporte ao Provimento de 
Acesso a Serviços Internet, mediante a utilização de Códigos de 
Acesso Não Geográficos, serão as estabelecidas nos planos básico e 
alternativos do STFC nas modalidades Local e Longa Distância 
Nacional de cada Prestadora, que deverão constituir opção destinada 
ao uso do STFC no suporte ao Provimento de Acesso a Serviços 
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Internet aos seus usuários, vedada a discriminação de tratamento.” 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 21. 
 
Sugestão: deixar claro que o regulamento proposto não alterará a 
situação atual mas, ao contrário, permitirá o oferecimento de outros 
planos aos usuários. Além disso, é relevante alterar os contratos de 
concessão e o Regulamento do STFC, aprovado pela Resolução nº 
85/99, para prever a necessidade de oferecimento de plano básico e 
alternativo para serviços de acesso a serviços Internet. 
 
Justificativa: evitar a insegurança jurídica que decorre de normas com 
previsões genéricas que possibilitam interpretações diversas. Além 
disso, evitar discussões sobre a obrigatoriedade de oferecimento de 
planos pelas prestadoras do STFC. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 Sugere-se a alteração da redação do caput:“Art. 21. No suporte ao 
Provimento de Acesso a Serviços Internet, são aplicáveis ao presente 
Regulamento as tarifas e preços estabelecidos nas seguintes 
condições: ...” 
 
Justificativa 
A sugestão visa apenas melhorar a redação. 
(GVT) 

 Proposta da EMBRATEL: 
 
Sugerimos a exclusão do artigo. 
 
Caso essa Agência não acolha nossa proposta, e desconsiderando a 
questão dos limites que a ANATEL extrapola ao estabelecer 
tratamento diferenciado para uma certa categoria de assinantes do 
STFC – discorremos sobre esse ponto em nossas considerações 
gerais – entendemos que o texto desse artigo deve ao menos 
explicitar que o tratamento isonômico é garantido tanto em benefício 
dos usuários que originam chamadas quanto dos provedores de 
acesso à Internet, independentemente das redes de origem e destino 
das chamadas. Ou seja: chamadas destinadas a provedores que são 
clientes da mesma prestadora que atende ao assinante originador e 
chamadas destinadas a provedores assinantes de prestadoras 
diferentes da prestadora do assinante originador fazem jus a um 
mesmo tratamento. 
 
Justificativa: 
 
Em nosso entendimento ele trata da situação atual, enquanto o 
presente regulamento não disciplina essa situação. Inclusive já existe 
queixa da EMBRATEL.  
 
Nossa sugestão subsidiária visa a permitir a aplicação do princípio da 
isonomia e, com isso, evitar que descontos tarifários e planos 
alternativos de serviço anti-competitivos sejam postos em prática 
pelas concessionárias locais dominantes, como vem sendo feito – e 
combatido pela EMBRATEL na esfera dessa Agência. 
 
Referimo-nos especificamente à Reclamação que protocolizamos em 
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face da TELESP, em função de a mesma ter criado plano alternativo 
plano alternativo de serviço – para nossa surpresa aprovado pela 
ANATEL –  com condições especiais para a conexão de seus 
usuários a PASIs que estejam também ligados à rede dessa 
Concessionária. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

I – nos planos básicos do 
STFC nas modalidades Local 
e Longa Distância Nacional de 
cada Prestadora, de oferta 
obrigatória, em toda a sua 
área de atuação, a todos os 
seus usuários; e 

Este inciso não foi objeto de contribuições. 

II – nos planos alternativos do 
STFC nas modalidades Local 
e Longa Distância Nacional de 
cada Prestadora, com 
estruturas, critérios e valores 
diferentes dos respectivos 
planos básicos, que deverão 
constituir opção, destinada ao 
uso do STFC no suporte ao 
Provimento de Acesso a 
Serviços Internet aos seus 
usuários, vedada a 
discriminação de tratamento. 

II – nos planos alternativos do STFC nas modalidades Local e Longa 
Distância Nacional de cada Prestadora, com estruturas, critérios e 
valores diferentes dos respectivos planos básicos, que deverão 
constituir opção, destinada ao uso do STFC no suporte ao Provimento 
de Acesso à Internet aos seus usuários, vedada a discriminação de 
tratamento.  
Parágrafo único. A Anatel acompanhará o relacionamento entre 
prestadoras de serviços de telecomunicações e PAI, de modo a coibir 
condutas que possam implicar prejuízo às partes ou que importe em 
violação à ordem econômica e à livre concorrência. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Art. 21, II 
 
Sugestão: esclarecer que a discriminação a qual se refere o inciso é a 
dos usuários do STFC no acesso a qualquer provedor de acesso a 
serviços Internet. 
 
Justificativa: evitar a insegurança jurídica que decorre de normas com 
previsões nebulosas ou genéricas que possibilitam abertura para 
diversas interpretações. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 Sugere-se a criação de um novo inciso para o art. 21:III - nos Atos 
que homologam os valores máximos das tarifas de uso de redes local 
e interurbana em substituição aos valores constantes do Anexo I da 
Resolução nº 33, de 13 de julho de 1998. 
 
Justificativa 
 
Deixar claro que as regras atuais permanecem válidas e que as 
remunerações pelo uso das redes do STFC não sofrem alteração 
pelo fato de estarem sendo utilizadas para a prestação de serviço a 
PASI. 
(GVT) 

 II – nos planos alternativos do STFC nas modalidades Local e Longa 
Distância Nacional de cada Prestadora, com estruturas, critérios e 
valores diferentes dos respectivos planos básicos, que deverão 
constituir opção, destinada ao uso do STFC exclusivamente no 
suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet aos seus 
usuários, vedada a discriminação de tratamento. 
Justificativa 
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É necessário que os planos alternativos ofertados possam ser 
aplicados exclusivamente no suporte ao provimento de acesso a 
serviços de internet. Caso contrário, teriam que ser válidos também 
para outras aplicações, o que tornaria ainda mais difícil atingir o 
objetivo de universalização do acesso a serviços de internet. 
(Telemar) 

Parágrafo único. A Anatel 
acompanhará o 
relacionamento entre 
prestadoras de serviços de 
telecomunicações e PASI, de 
modo a coibir condutas que 
possam implicar prejuízo às 
partes ou que importe em 
violação à ordem econômica e 
à livre concorrência. 

Mudança do Paragrafo único do Artigo 21 para: "A Anatel 
acompanhará, o relacionamento entre prestadosres de serviços de 
telecomunicações e PASI, de modo a coibir condutas que possam 
implicar em violação à ordem moral e ética dos bons princípios, 
promovendo sempre  a livre concorrência e incentivando a criação de 
acessos gratuitos, para maior difusão da Internet." 
(José Eduardo De Campos Vilarinho) 

 Art. 21, Parágrafo único. 
 
Sugestão: alterar substancialmente o dispositivo de modo a limitar a 
atuação da Anatel ao acompanhamento do mercado de 
telecomunicações e não envolver o mercado de PASI ou a conduta 
de PASI, a qual não é competência da Agência. 
 
Justificativa: como mencionado anteriormente a LGT, ao estabelecer 
a competência da Agência limitou sua atuação ao mercado de 
telecomunicações, excluindo a regulamentação de serviços de valor 
adicionado, os quais não são telecomunicações. Ao excluir do âmbito 
de atuação da Agência tais serviços, que incluem os PASIs, resta 
concluir que a LGT não outorgou competência para que a Agência 
coíba condutas dos PASIs ou adotem providências quanto à violação 
à ordem econômica. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 Sugere-se a alteração deste parágrafo e a criação de um novo 
parágrafo, adicional ao parágrafo existente que passará a figurar 
como § 1º:“§ 1º. A Anatel acompanhará o relacionamento entre 
prestadoras de serviços de telecomunicações e PASI, de modo a 
coibir condutas que possam implicar prejuízo às partes ou que 
importem em violação à ordem econômica e à livre concorrência no 
setor de telecomunicações”.“§ 2º. As Prestadoras de STFC deverão 
estabelecer valores específicos para o acesso à Internet, caso os 
valores do Plano Básico não sejam suficientes para cobrir os custos 
da prestação através das diversas modalidades de acesso”. 
 
Justificativa 
 
O parágrafo único, que passa a figurar como § 1º, deve ser 
complementado com o seguinte texto “que importem em violação à 
ordem econômica e à livre concorrência no setor de 
telecomunicações”, garantindo-se que a Anatel não extrapolará sua 
competência legal pretendendo controlar o mercado concorrencial de 
Serviços Internet.Embora a Anatel tenha sido questionada sobre os 
Planos de Serviço para acesso à Internet durante as mencionadas 
Audiências Públicas, não ficou claro se as operadoras seriam 
obrigadas a utilizar como valores de referência para cobrança os 
valores atualmente praticados, ainda mais quando se constata que os 
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mesmos não foram calculados considerando-se a utilização de um 
código não-geográfico e a remuneração de todas as redes 
envolvidas. Nesse sentido, a sugestão para criação de um novo 
parágrafo, deixa claro que se os valores atuais não forem suficientes 
para cobrir os custos adicionais que podem ser impostos às 
operadoras através de novas formas de acesso, seus Planos poderão 
considerar valores específicos para tais acessos. A fim de se 
estabelecer um critério isonômico, a redação estabelece a cobrança 
de um valor único por minuto de acesso à Internet, 
independentemente da forma de acesso: através do modelo atual, do 
0i00 ou IP Direto. 
(GVT) 

SEÇÃO II 
DOS PLANOS 
ALTERNATIVOS 

TITULO III 
Capítulo II 
Seção II 
 
 A Atribuição de um número CNG de abrangência nacional atende às 
expectativas dos PASI e usuários de Internet, porém se os PASI não 
possuirem um POP dentro da área de concessão da operadora que 
venha a comercializar planos alternativos, a necessidade de 
remuneração entre operadoras, poderá  tornar os preços destes 
acessos muito elevados, contrariando o espírito básico da CP417 que 
visa tornar o acesso universal e de custo acessível.  
Assim, para um PASI  possuir numero CNG e com clientes 
distribuídos em várias operadoras, é imperativo que ele possua POPs 
(servidores de acesso discado) em cada uma destas operadoras, 
para que  se viabilize de forma justa e racional o serviço de tarifa de 
previsibilidade. 
(Gilberto Saramago Gatti - Ctbc Telecom) 

Art. 22. As prestadoras podem 
oferecer Planos Alternativos 
cuja estrutura, critérios e 
valores estimulem o uso do 
STFC no suporte ao 
Provimento de Acesso a 
Serviços Internet. 

“Artigo 22. A Anatel acompanhará o relacionamento entre prestadoras 
de serviços de telecomunicações e PASI, de modo a coibir condutas 
que possam implicar prejuízo às partes ou que importe em violação à 
ordem econômica e à livre concorrência. “ 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 22. As prestadoras podem oferecer Planos Alternativos cuja 
estrutura, critérios e valores estimulem o uso do STFC no suporte ao 
Provimento de Acesso à Internet. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Art. 22. 
 
Sugestão: exclusão dessa disposição. 
 
Justificativa: a Agência inobstante as disposições da LGT e do próprio 
Regulamento do STFC, está fomentando o uso de um serviço de 
telecomunicação que se presta precipuamente ao serviço de voz que 
é essencial e cuja Agência tem o dever de continuidade, sem 
considerar que o uso de tal serviço no suporte a provimento de 
acesso a serviços Internet poderá degradar a qualidade do serviço 
básico de voz.  
Observa-se ainda que ao fomentar o uso do STFC no suporte a 
provimento de acesso a serviços Internet, há uma tendência a se 
consolidar o monopólio existente já verticalizado nos serviços de 
telecomunicações, sem que sejam concedidas ao usuário alternativas 
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razoáveis de preço, qualidade e serviços de telecomunicações. A 
Agência, nos termos do art. 2º da LGT, tem o dever de fomentar 
outros serviços de telecomunicações para evitar o processo de 
concentração e ainda a garantia de opções ao usuário, gerando de 
fato um mercado competitivo que agregue vantagens. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 Sugere-se a criação de um novo parágrafo, adicional ao parágrafo 
existente que passará a figurar como § 1º:“§ 2º. Os Planos 
Alternativos poderão estabelecer valores específicos para as 
chamadas destinadas ao acesso à Internet, bem como, valores 
diferenciados conforme a forma de acesso”. 
 
Justificativa 
 
A criação de um novo parágrafo visa complementar as sugestões 
apresentadas para o art. 22, esclarecendo as dúvidas existentes 
quanto à determinação de valores para os acesso. Como sugerimos 
que o Plano Básico tenha um valor único para todas as formas de 
acesso, que, contudo, pode ser diverso do valor cobrado para 
chamadas “comuns”, ou seja, que não sejam destinadas ao acesso à 
Internet, entendemos que os Planos Alternativos poderão ter valores 
diferenciados para o acesso través do modelo atual, do 0i00 ou do IP 
Direto. A diferenciação permite que os Planos Alternativos tenham 
preços mais atrativos à forma de acesso cujos custos para prestação 
sejam menores, incentivando a utilização da forma de acesso que for 
mais compatível com a sua rede. Por outro lado, o valor único do 
Plano Básico garante um preço padrão de acesso à Internet, como 
garantia àqueles que não queiram utilizar Planos Alternativos 
diferenciados. 
(GVT) 

Parágrafo único. Os Planos 
Alternativos devem ser 
ofertados de forma isonômica 
e não discriminatória aos 
usuários. 

Parágrafo único. Os Planos Alternativos devem ser ofertados de 
forma isonômica e não discriminatória aos usuários do STFC, 
exclusivamente no suporte ao Provimento de Acesso a Serviços de 
Internet.  
 
Justificativa 
É necessário que os planos alternativos ofertados possam ser 
aplicados exclusivamente no suporte ao provimento de acesso a 
serviços de internet. Caso contrário, teriam que ser válidos também 
para outras aplicações, o que tornaria ainda mais difícil atingir o 
objetivo de universalização do acesso a serviços de internet. 
(Telemar) 

Art. 23. Os planos alternativos 
específicos para uso do STFC 
no suporte ao Provimento de 
Acesso a Serviços Internet 
devem ter por objetivo a oferta 
de condições, critérios, e 
preços de fácil compreensão 
pelos usuários, regionalizados, 
que estimulem o acesso e o 
uso de Serviços Internet, 
oferecendo valores 
desvinculados do tempo de 
duração das conexões do 

Art. 23 - Os planos alternativos não devem permitir que grandes redes 
de provedores prejudiquem o crescimento e a desceminação de 
pequenos provedores pelo interior dos estados e nem os que estão 
na periferia dos grandes centros. 
(Manoel Santana Sobrinho) 
(Audrey M. Dutra Ferreira) 
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STFC e aderentes ao uso de 
Serviços Internet, 
assegurando a previsibilidade 
dos valores relativos ao uso do 
serviço. 
 Art. 23. Os planos alternativos específicos para uso do STFC no 

suporte ao Provimento de Acesso à Internet devem ter por objetivo a 
oferta de condições, critérios, e preços de fácil compreensão pelos 
usuários, regionalizados por áreas de concessão, permissão ou 
autorização das Prestadoras , que estimulem o acesso a e o uso de 
serviços  de  Acesso à Internet, oferecendo valores desvinculados do 
tempo de duração das conexões do STFC e aderentes ao uso de 
Serviços de Acesso a Internet, assegurando a previsibilidade dos 
valores relativos ao uso do serviço. 
Justificativa: Sugerimos, com relação à expressão “regionalizados”, 
que seja desde já estabelecido o alcance de sua abrangência, com 
vistas a evitar riscos de questionamentos futuros quanto aos seus 
limites. O critério a ser adotado para a sua definição seriam as 
mesmas áreas hoje existentes quanto às concessões, permissões 
e/ou autorizações de prestadoras de STFC. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 

 Artigo 23. Os planos alternativos específicos para uso do STFC no 
suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet devem ofertar 
condições, critérios, assim como tarifas e preços de fácil 
compreensão pelos usuários, aplicáveis em toda a área de concessão 
ou de autorização, que estimulem o acesso e o uso da Internet, com 
ofertas de tarifas e preços desvinculados do tempo de duração das 
conexões do STFC e aderentes ao uso de Provimento de Acesso a 
Serviços Internet, assegurando aos Usuários a previsibilidade dos 
custos de utilização do STFC. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 23. Os planos alternativos específicos para uso do STFC no 
suporte ao Provimento de Acesso à Internet devem ter por objetivo a 
oferta de condições, critérios, e preços de fácil compreensão pelos 
usuários, regionalizados, que estimulem o acesso e o uso de Serviços 
Internet, oferecendo valores desvinculados do tempo de duração das 
conexões do STFC e aderentes ao uso de Serviços de Acesso à 
Internet, assegurando a previsibilidade dos valores relativos ao uso 
do serviço. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Comentários da Intelig ao Art. 23 
 
A obrigação de ofertar planos alternativos com valores desvinculados 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

do tempo de duração das conexões deve ser atribuída apenas às 
Concessionárias (obrigação constante do parágrafo único). Conforme 
Art. 128 da LGT, ao impor condicionamentos administrativos ao 
direito de exploração das diversas modalidades de serviço no regime 
privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a Agência 
observará a exigência de mínima intervenção na vida privada, 
assegurando que a liberdade será a regra, constituindo exceção as 
proibições, restrições e interferências. Desse modo deve ser deixado 
a critério das prestadoras no regime privado oferecer planos 
alternativos vinculados ao tempo de duração da chamada. 
(Intelig Telecomunicações) 

 III) Artigo 23: 
 
Propõe-se a seguinte redação: 
 
"Art. 23. Os planos alternativos específicos para o uso do STFC no 
suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet devem ter por 
objetivo estimular o uso do STFC ou da rede de suporte do STFC 
para acesso aos Serviços Internet e propiciar maior previsibilidade 
dos gastos com STFC no acesso a Serviços Internet." 
(Brasil Telecom) 

 Sugere-se alterar a redação do caput:“Os planos alternativos 
específicos para uso do STFC no suporte ao Provimento de Acesso a 
Serviços Internet devem ter por objetivo a oferta de condições, 
critérios, e preços de fácil compreensão pelos usuários, que 
estimulem o acesso e o uso de Serviços Internet, podendo oferecer 
valores desvinculados do tempo de duração das conexões do STFC e 
aderentes ao uso de Serviços de Internet de forma a assegurar a 
previsibilidade dos valores relativos ao uso dos serviços.” 
 
Justificativa 
 
A redação dada ao caput é determinante da obrigatoriedade das 
prestadoras oferecerem Planos Alternativos com as características 
descritas. A interpretação deve ser no sentido de que todos os planos 
alternativos devem contemplar as condições do caput¸ haja vista a 
utilização do modal “devem” na descrição geral dos objetivos dos 
planos alternativos. Sendo assim, o que pretendia ser uma 
obrigatoriedade especial assegurada no parágrafo único, apenas e 
tão-somente reitera a obrigação geral trazida pelo caput restando, 
para todas as prestadoras, a obrigatoriedade de oferecer todos os 
planos alternativos com as referidas características, destacando-se o 
aspecto de terem seus valores desvinculados do tempo de duração 
das conexões. Certamente não é essa a intenção da norma, 
merecendo nova redação. A sugestão retira dois pontos 
controvertidos, conforme se depreendeu das exposições e que 
(GVT) 

 Art. 23. Os planos alternativos específicos para uso do STFC no 
suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet devem 
estimular o uso do STFC para acesso aos Serviços de Internet e 
buscar maior previsibilidade dos valores relativos ao uso do STFC no 
acesso a Serviços de INternet.  
 
Justificativa: 
Não é prerrogativa da Anatel impor planos alternativos às 
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concessionárias do STFC, como explícito na seguinte cláusula do 
Contrato de Concessão: 
Cláusula 10.2. - A Concessionária poderá ofertar aos seus 
assinantes Planos Alternativos de Serviço Local com critérios de 
tarifação diferentes daqueles constantes do Plano Básico do Serviço 
Local. 
§1º - Será garantida ao assinante a transferência entre os diversos 
Planos de Serviço Local ofertados pela Concessionária, nos termos 
da regulamentação. 
§2º - A estrutura de tarifas e valores dos Planos Alternativos de 
Serviço Local são de livre proposição da Concessionária, 
observado o disposto na cláusula 10.1.”. (Há uma cláusula análoga 
para o STFC LDN) 
 
Assim, os planos alternativos, quer sejam de tarifa flat ou não, devem 
ser uma opção, e não uma obrigação para as operadoras do STFC. O 
plano de tarifa flat implica um subsídio perverso e indesejável, e 
provoca o uso ineficiente e ineficiente da rede do STFC. Sua 
aplicação em outros países demonstra que seu efeito é de aumentar 
o tráfego de usuários já existentes e que já utilizavam a internet 
intensamente, em vez de atrair novos internautas ou aumentar o 
tráfego de usuários pouco intensivos. Os usuários que já utilizavam a 
internet intensamente não necessitam desse tipo de incentivo, pois 
em geral pertencem a classes sociais menos sensíveis ao preço. A 
utilização de uma tarifa flat mensal nos níveis divulgados na imprensa 
nacional provocaria uma adesão de apenas cerca de 20% dos 
internautas da região em que a Telemar atua – aqueles cujos gastos 
mensais atualmente ultrapassam esse valor. Ou seja, apenas os 
usuários cujos gastos com o acesso à internet sejam superiores à 
tarifa flat seriam beneficiados pelo plano. Já os segmentos da 
população sem condições de arcar com o gasto exemplificado acima 
não seriam atraídos como novos usuários de internet. A maioria dos 
usuários com potencial de aderir ao plano faz parte dos segmentos 
com renda bem superior à média brasileira, e que não constituem o 
principal público-alvo do objetivo de universalização do acesso à 
internet.   
Além de beneficiar a parte da população que não precisa de 
benefícios adicionais para utilizar a internet, o plano de tarifa flat com 
uso ilimitado estimula o uso ineficiente da rede, pois o usuário tende a 
manter o seu computador conectado à rede mesmo sem utilização 
nenhuma. Quando isso ocorre na rede de telefonia comutada, a linha 
do assinante e os circuitos de comutação e transmissão envolvidos 
na chamada ficam ocupados e não podem ser compartilhados por 
outras chamadas. Isso aumenta o nível de congestionamento da 
rede, prejudicando a qualidade tanto das chamadas de internet 
quanto de voz. Por isso, os planos de tarifa flat provocam o uso 
ineficiente da rede de telefonia e podem levar à inaceitável 
degradação da qualidade da rede do STFC, conquistada com 
investimentos substanciais realizados pelas Concessionárias. Para 
evitar o congestionamento as Concessionárias do STFC seriam 
obrigadas a investimentos adicionais em infraestrutura que acabariam 
sendo refletidos no aumento das tarifas de outros planos de acesso à 
internet ou das próprias tarifas de telefonia, no caso de se tornar 
necessário um processo de revisão tarifária para garantir o equilíbrio 
econômico-financeiro das Concessionárias, na forma prevista pelo 
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Contrato de Concessão. O aumento de tarifas de outros planos de 
acesso à internet ou de telefonia implica que os usuários menos 
intensivos de internet ou mesmo os usuários de telefonia que sequer 
utilizam a internet estariam subsidiando o acesso à internet de 
usuários intensivos. Trata-se de um subsídio perverso de usuários 
carentes para usuários ricos. 
Se um plano de tarifa flat tiver de ser oferecido apesar dos seus 
efeitos indesejados, é fundamental que sejam estabelecidas algumas 
restrições para amenizar tais efeitos, como, por exemplo, limitá-lo a 
um determinado número de horas/mês ou restringir sua utilização ao 
horário de funcionamento das escolas públicas e prefeituras, evitando 
horários de pico de utilização da rede. O impacto desses planos sobre 
o desempenho da rede deve ser continuamente monitorado e, se 
necessário, os planos devem ser adequados para evitar que ocorra 
uma deterioração da qualidade das chamadas, tanto de voz quanto 
de internet. 
(Telemar) 

 Proposta da EMBRATEL: 
 
Sugerimos que seja retirado o trecho “oferecendo valores 
desvinculados do tempo de duração das conexões do STFC e 
aderentes ao uso de Serviços Internet, assegurando a previsibilidade 
dos valores relativos ao uso do serviço”.  
 
Justificativa: 
 
A ANATEL não pode estabelecer condições específicas de um plano 
alternativo. Na prática isso seria equivalente a criar um novo plano 
básico. Os contratos de concessão, como foi dito em nossos 
comentários gerais, são categóricos em defini-lo como uma faculdade 
das concessionárias. Caberá às condições do mercado e a 
competição modelar tais planos. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

 Art. 23. Os planos alternativos específicos para uso do STFC no 
suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet devem ter por 
objetivo a oferta de condições, critérios, e preços de fácil 
compreensão pelos usuários, regionalizados, que estimulem o acesso 
e o uso de Serviços Internet, oferecendo valores desvinculados do 
tempo de duração das conexões do STFC, em especial planos de 
tarifa plana e uso ilimitado e aderentes ao uso de Serviços Internet, 
assegurando a previsibilidade dos valores relativos ao uso do serviço. 
(Edson Costamilan Pavão - AOL Brasil Ltda) 

Parágrafo único. As 
Concessionárias do STFC 
devem oferecer, pelo menos, 
um plano alternativo com as 
características descritas no 
caput. 

Parágrafo único. As Concessionárias do STFC devem oferecer, pelo 
menos, um plano alternativo com as características descritas no 
caput, observado o princípio da modicidade das tarifas. 
A sugestão do parágrafo único  visa apenas reforçar o disposto na Lei 
Geral de Telecomunicações, deixando claro que, ainda que sejam 
planos alternativos, não podem as prestadoras cobrar preços 
abusivos. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
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 (ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

 Proposta da EMBRATEL: 
 
Sugerimos a exclusão desse dispositivo. 
 
Justificativa: 
 
Remetemos novamente aos comentários feitos ao caput do art. 23 e 
nossos comentários gerais, sobre a ilegalidade de a ANATEL, ao 
arrepio dos contratos de concessão e da LGT, impor tal obrigação.  
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

Proposta de inclusão de novo 
parágrafo no Art. 23 

§2º. – Os valores de tarifa de uso das redes envolvidas serão 
desvinculados do tempo e compatíveis com o preço dos planos 
alternativos oferecidos pelas prestadoras. 
(Intelig) 

Art. 24. A Anatel, em face das 
necessidades de serviços para 
a sociedade, poderá 
estabelecer Planos 
Alternativos específicos a 
serem implementados pelas 
Concessionárias do STFC, 
visando estimular o uso do 
serviço no suporte ao 
Provimento de Acesso a 
Serviços Internet. 

Art.24 
Deve ter o seguinte texto: 
A Anatel, em face das necessidades de serviços para a sociedade, 
poderá estabelecer Planos Alternativos específicos a serem 
implementados pelas Concessionárias do STFC, visando estimular o 
uso do serviço no suporte ao Provimento de Acesso a Serviços 
Internet, desde que estes tenham sido apreciados e aprovados por 
Órgãos de Defesa do Consumidor de Atuação Nacional ou Estadual.  
devendo-se estabelecer procedimentos entre os Órgão de Defesa do 
Consumidor e a Anatel. 
(Vagner Gonçalves Leitão) 

 IV) Artigo 24: 
 
Proposta da Brasil Telecom: 
 
Propõe-se a exclusão do artigo 24. 
(Brasil Telecom) 

 Art. 23. Os planos alternativos específicos para uso do STFC no 
suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet devem 
estimular o uso do STFC para acesso aos Serviços de Internet e 
buscar maior previsibilidade dos valores relativos ao uso do STFC no 
acesso a Serviços de INternet.  
 
Justificativa: 
Não é prerrogativa da Anatel impor planos alternativos às 
concessionárias do STFC, como explícito na seguinte cláusula do 
Contrato de Concessão: 
Cláusula 10.2. - A Concessionária poderá ofertar aos seus 
assinantes Planos Alternativos de Serviço Local com critérios de 
tarifação diferentes daqueles constantes do Plano Básico do Serviço 
Local. 
§1º - Será garantida ao assinante a transferência entre os diversos 
Planos de Serviço Local ofertados pela Concessionária, nos termos 
da regulamentação. 
§2º - A estrutura de tarifas e valores dos Planos Alternativos de 
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Serviço Local são de livre proposição da Concessionária, 
observado o disposto na cláusula 10.1.”. (Há uma cláusula análoga 
para o STFC LDN) 
 
Assim, os planos alternativos, quer sejam de tarifa flat ou não, devem 
ser uma opção, e não uma obrigação para as operadoras do STFC. O 
plano de tarifa flat implica um subsídio perverso e indesejável, e 
provoca o uso ineficiente e ineficiente da rede do STFC. Sua 
aplicação em outros países demonstra que seu efeito é de aumentar 
o tráfego de usuários já existentes e que já utilizavam a internet 
intensamente, em vez de atrair novos internautas ou aumentar o 
tráfego de usuários pouco intensivos. Os usuários que já utilizavam a 
internet intensamente não necessitam desse tipo de incentivo, pois 
em geral pertencem a classes sociais menos sensíveis ao preço. A 
utilização de uma tarifa flat mensal nos níveis divulgados na imprensa 
nacional provocaria uma adesão de apenas cerca de 20% dos 
internautas da região em que a Telemar atua – aqueles cujos gastos 
mensais atualmente ultrapassam esse valor. Ou seja, apenas os 
usuários cujos gastos com o acesso à internet sejam superiores à 
tarifa flat seriam beneficiados pelo plano. Já os segmentos da 
população sem condições de arcar com o gasto exemplificado acima 
não seriam atraídos como novos usuários de internet. A maioria dos 
usuários com potencial de aderir ao plano faz parte dos segmentos 
com renda bem superior à média brasileira, e que não constituem o 
principal público-alvo do objetivo de universalização do acesso à 
internet.   
Além de beneficiar a parte da população que não precisa de 
benefícios adicionais para utilizar a internet, o plano de tarifa flat com 
uso ilimitado estimula o uso ineficiente da rede, pois o usuário tende a 
manter o seu computador conectado à rede mesmo sem utilização 
nenhuma. Quando isso ocorre na rede de telefonia comutada, a linha 
do assinante e os circuitos de comutação e transmissão envolvidos 
na chamada ficam ocupados e não podem ser compartilhados por 
outras chamadas. Isso aumenta o nível de congestionamento da 
rede, prejudicando a qualidade tanto das chamadas de internet 
quanto de voz. Por isso, os planos de tarifa flat provocam o uso 
ineficiente da rede de telefonia e podem levar à inaceitável 
degradação da qualidade da rede do STFC, conquistada com 
investimentos substanciais realizados pelas Concessionárias. Para 
evitar o congestionamento as Concessionárias do STFC seriam 
obrigadas a investimentos adicionais em infraestrutura que acabariam 
sendo refletidos no aumento das tarifas de outros planos de acesso à 
internet ou das próprias tarifas de telefonia, no caso de se tornar 
necessário um processo de revisão tarifária para garantir o equilíbrio 
econômico-financeiro das Concessionárias, na forma prevista pelo 
Contrato de Concessão. O aumento de tarifas de outros planos de 
acesso à internet ou de telefonia implica que os usuários menos 
intensivos de internet ou mesmo os usuários de telefonia que sequer 
utilizam a internet estariam subsidiando o acesso à internet de 
usuários intensivos. Trata-se de um subsídio perverso de usuários 
carentes para usuários ricos. 
Se um plano de tarifa flat tiver de ser oferecido apesar dos seus 
efeitos indesejados, é fundamental que sejam estabelecidas algumas 
restrições para amenizar tais efeitos, como, por exemplo, limitá-lo a 
um determinado número de horas/mês ou restringir sua utilização ao 
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horário de funcionamento das escolas públicas e prefeituras, evitando 
horários de pico de utilização da rede. O impacto desses planos sobre 
o desempenho da rede deve ser continuamente monitorado e, se 
necessário, os planos devem ser adequados para evitar que ocorra 
uma deterioração da qualidade das chamadas, tanto de voz quanto 
de internet. 
(Telemar) 

 Comentário: Preocupa o caráter intervencionista do art. 24, apesar de 
não afetar diretamente provedores de acesso à Internet. Esse 
intervencionismo aparece em outros dispositivos da CP 417, como, 
por exemplo, nos art. 25 (parágrafo único) e 30.  
 
 
Além disso, não é possível desconsiderar jamais que estamos 
tratando também de um serviço de informação altamente 
democrático,  dirigido à liberdade de escolha das pessoas e que goza 
de proteção constitucional. 
 
O mais prudente e seguro seria a supressão desse artigo. 
(Luis Carlos Balieiro - Editora Abril) 

 Proposta da EMBRATEL: 
 
Sugerimos a supressão do dispositivo.  
 
Justificativa: 
 
Novamente trata-se da criação de uma obrigação que não encontra 
respaldo na LGT ou nos contratos de concessão. A ingerência da 
ANATEL não pode chegar ao ponto de fixar condições específicas de 
plano alternativo de concessionária.  
 
Caso não seja acolhida a nossa sugestão, que seja incluído um 
parágrafo único indicando a fonte de recurso a ser utilizada pelas 
prestadoras para cobrir eventual diferença entre a rentabilidade 
auferida pelo plano imposto pela ANATEL e a rentabilidade 
necessária para a manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

CAPÍTULO III 
DO USO DE RECURSOS DE 
NUMERAÇÃO 

Capitulo III - seção I e seção II - as seções I e II deste capitulo 
merecem inclusão de texto que informe o mercado claramente de que 
os processos atuais de uso do STFC para acesso à provedor de 
serviço de acesso à internet continuam vigentes. 
(Arthur Cezar de Araujo Ituassu - AT&T do Brasil Ltda.) 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 25. É assegurado ao PASI 
que pretenda fazer uso do 
STFC no suporte ao 
Provimento de Acesso a 
Serviços Internet, o direito a 
código de acesso não -
geográfico de sua escolha, 
destinado, exclusivamente, 
para esse fim, observada a 
regulamentação vigente. 

Art. 25. É assegurado aoPAI  no uso do STFC para suporte ao 
Provimento de Acesso à Internet, o direito a código de acesso não -
geográfico de sua escolha, destinado, exclusivamente, para esse fim, 
observada a regulamentação vigente.  
Parágrafo único. É vedado o uso de serviços de telecomunicações, 
objeto do presente Regulamento, sem a prévia autorização, por parte 
da Anatel, de Recursos de Numeração.  
 
Justificativa: A redação foi alterada para sua melhor compreensão.   
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
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(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 

 A Sercomtel sugere à ANATEL, considerar a viabilidade da série 
proposta ser geográfica, dadas as limitações ainda impostas ao 
encaminhamento dos Códigos Não Geográficos – CNGs, em razão 
do acesso aos PAS e PS da rede inteligente. Esta preocupação não é 
totalmente válida para a Sercomtel, que é uma empresa que atende a 
dois municípios, porém no caso das Prestadoras regionais, uma 
chamada originada em determinada localidade necessita trafegar 
vários quilômetros na rede do STFC até um ponto onde exista um 
PAS, para que o código seja traduzido e a chamada possa ser 
encaminhada a um ponto de acesso à Internet. Entendemos, salvo 
melhor juízo, que isto implicará em aumento significativo dos custos 
envolvidos para a prestação do serviço, o que contraria a proposta 
inicial desta minuta de regulamento, que é a redução dos custos para 
a prestação do serviço e redução da exclusão digital. 
(Sercomtel S.A.) 

 Artigo 25. É assegurado ao PASI que pretenda fazer uso do STFC no 
suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet, o direito a 
código de acesso não -geográfico de sua escolha, destinado, 
exclusivamente, para esse fim, observada a regulamentação vigente. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 25. É assegurado ao PAI que pretenda fazer uso do STFC no 
suporte ao Provimento de Acesso à Internet, o direito a código de 
acesso não -geográfico de sua escolha, destinado, exclusivamente, 
para esse fim, observada a regulamentação vigente. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Art. 25 - necessita ser melhor explicitado o processo de designação 
da numeração. 
(Arthur Cezar de Araujo Ituassu - AT&T do Brasil Ltda.) 

 Prejuízo aos pequenos provedores... 
 
Art. 25. É assegurado ao PASI que pretenda fazer uso do STFC no 
suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet, o direito a 
código de acesso não -geográfico de sua escolha, destinado, 
exclusivamente, para esse fim, observada a regulamentação vigente. 
(Valmir Marques dos Santos Filho) 

 Artigo 25: 
 
Alteração para a seguinte redação: 
 
“Art. 25. É assegurado ao PASI que pretenda fazer uso do STFC no 
suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet, o direito a 
código de acesso, destinado exclusivamente para esse fim, 
observada a regulamentação vigente.” 
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(Brasil Telecom) 
 Art. 25. É assegurado ao PASI que pretenda fazer uso do STFC no 

suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet, o direito a 
código de acesso destinado, exclusivamente, para esse fim, 
observada a regulamentação vigente. 
Justificativa 
A proposta da Telemar não requer uso de código não-geográfico. 
(Telemar) 

 Comentário: O caput do art. 25 parece expressar a liberdade do PASI 
em ingressar, ou não, no ambiente regulatório disciplinado pela CP 
No. 417: “é assegurado ao PASI que pretenda fazer uso...”.  Mas o 
texto é ambíguo. Pode também ser interpretado como estabelecendo 
que todo PASI que queira ser acessado via STFC discado terá que 
obter numeração não geográfica e se submeter aos ditames da CP 
No. 417. O parágrafo único tenderia a reforçar esta última 
interpretação: “É vedado o uso de serviços de telecomunicações, 
objeto do presente Regulamento, sem a prévia autorização, por parte 
da Anatel, de Recursos de Numeração.” Estamos assumindo que os 
“serviços de telecomunicações, objeto do presente Regulamento” 
restringem-se ao STFC destinado a código de acesso tipo 0700 ou 
1700 (vide nossa proposta de emenda ao art. 1º). De outro modo, a 
interpretação do art. 25 e seu parágrafo único poderia levar ao 
extremo de que todo PASI só pode ser acessado pelo STFC se tiver 
código de acesso não geográfico (0700 ou 1700), renunciando, em 
conseqüência, conforme disposto em outras disposições da CP No. 
417, a direitos fundamentais de que hoje desfruta. 
 
Vale a pena observar o que dispõe o §1º do art. 37, abaixo transcrito: 
 
Art. 37. É assegurado o Uso de Recurso de Numeração destinado ao 
uso do STFC em complemento a outro serviço de telecomunicações 
no suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet destinado, 
exclusivamente, para esse fim, observada a regulamentação vigente. 
 
§1º. É vedado o uso de serviços de telecomunicações, objeto do 
presente Regulamento, sem a prévia autorização, por parte da Anatel, 
de Recursos de Numeração. 
 
Ou seja, mesmo quando a chamada para acesso à Internet for 
entregue ou terminada através de outro serviço de telecomunicações, 
permanece a ambigüidade. 
 
Proposta: Modificar o parágrafo único do art. 25, como segue: 
 
Art. 25 É assegurado ao PASI que pretenda fazer uso do STFC no 
suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet, o direito a 
código de acesso não-geográfico de sua escolha, destinado, 
exclusivamente, para esse fim, observada a regulamentação vigente. 
 
Parágrafo único. É vedado o uso de serviços de telecomunicações 
para comunicação com PASI que tenha escolhido códigos de acesso 
não geográficos específicos, objeto do presente Regulamento, 
conforme estabelecido no art. 1º, sem a prévia autorização, por parte 
da Anatel, de Recursos de Numeração. 
(Luis Carlos Balieiro - Editora Abril) 
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 Art. 25. É assegurado ao PASI que pretenda fazer uso do SCM no 
suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet, o direito a 
código de acesso não -geográfico de sua escolha, destinado, 
exclusivamente, para esse fim, observada a regulamentação vigente.  
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

 Comentário da EMBRATEL: 
 
Sugerimos que o dispositivo se refira a códigos de acesso, e não a 
“código de acesso”. 
 
Justificativa: 
 
Isto porque um PASI pode necessitar ou desejar ter mais de um 
código. A redação sugere o entendimento de que ele tem direito a 
apenas um. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

Parágrafo único. É vedado o 
uso de serviços de 
telecomunicações, objeto do 
presente Regulamento, sem a 
prévia autorização, por parte 
da Anatel, de Recursos de 
Numeração. 

Parágrafo único. É vedado o uso de serviços de telecomunicações, 
por meio de Código de Acesso Não Geográfico, sem a prévia 
autorização, por parte da Anatel, de Recursos de Numeração. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Artigo 25, parágrafo único: 
 
Propõe-se alterar para: 
 
"Parágrafo único: É vedado ao PASI o uso de serviços de 
telecomunicações, objeto do presente Regulamento, sem a prévia 
autorização, por parte da Anatel, de Recursos de Numeração 
destinados exclusivamente ao Provimento de Acesso a Serviços 
Internet."   
(Brasil Telecom) 

Proposta de inclusão de novo 
parágrafo no Art. 25 

 

§2º - É vedado ao PASI adotar recursos ou procedimentos 
(discadores, pré-configurações, etc.) que neguem ou limitem o direito 
do usuário escolher livremente sua prestadora de serviços de 
telecomunicações. 
 
Comentário da Intelig à sugestão de inclusão de novo parágrafo no 
Art. 25 
 
Para que a ampla e justa competição seja garantida é essencial a 
proibição de que os recursos como discadores preparados pelos 
provedores sejam utilizados para induzir os usuários a pré-selecionar 
a prestadora de serviços de telecomunicações. 

SEÇÃO II 
DA SOLICITAÇÃO DOS 
RECURSOS DE 
NUMERAÇÃO 

SEÇÃO II  
DA SOLICITAÇÃO DOS RECURSOS DE NUMERAÇÃO - Os 
Recursos de numeração não devem permitir que grandes redes de 
provedores prejudiquem o crescimento e a desceminação de 
pequenos provedores pelo interior dos estados e nem os que estão 
na periferia dos grandes centros. 
somente as cidades ou vilas onde não existe provedor local, deveriam 
ser beneficiadas pelos planos alternatívos e dirigidos aos provedores 
mais próximos. 
(Manoel Santana Sobrinho) 
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(Audrey M. Dutra Ferreira) 
Art. 26. Os Recursos de 
Numeração são autorizados 
pela Anatel ao PASI, mediante 
solicitação prévia, observado o 
disposto no presente 
Regulamento e a 
regulamentação vigente. 

Sugestão: os recursos de numeração devem ser autorizados pela 
Anatel ao prestador de serviço de telecomunicações que oferecerá 
seu uso ao PASI. 
 
Justificativa: preliminarmente é inquestionável que os recursos de 
numeração são bens escassos, nos termos da Resolução nº 83/98, 
que aprova o Regulamento de Numeração (art. 9º). Exatamente por 
isso definiu-se, especificamente, em seu art. 3º que: “Para fins deste 
Regulamento, aplicam-se as seguintes definições: 
I - Administração de Recursos de Numeração: conjunto de atividades 
relativas ao processo de Atribuição, Designação e acompanhamento 
da utilização de Recursos de Numeração, cuja Destinação é fixada 
em Planos de Numeração;  
II - Atribuição: alocação de Recursos de Numeração, previamente 
destinados em Plano de Numeração, a uma dada prestadora de 
serviço de telecomunicações;” 
 
É preciso salientar que os recursos de numeração nos termos da 
regulamentação estão associados a Planos de Numeração e é dessa 
forma que incumbe à Agência atuar. Se por um lado um serviço 
regulamentado pela Agência como é o caso de comunicação 
multimídia possui seu Plano de Numeração previsto, mas ainda não 
concedido não haveria justificativa para Agência estar ofertando um 
recurso de numeração para uso de PASI, que nos termos da 
regulamentação não é um prestador de serviço de telecomunicação.  
Nos termos do art. 6º, do referido Regulamento, de fato incumbe à 
Agência definir planos de numeração para acesso a serviços de valor 
adicionado. No entanto esses recursos são atribuídos a prestadores 
de serviços e não aos PASI. Assim os recursos de numeração devem 
ser atribuídos ao prestador de SCM e STFC que o utilizarão no 
suporte ao provimento de acesso a serviços Internet. Salienta-se que 
a Agência se mantiver tal dispositivo estará agindo em 
descumprimento aos Artigos 7º e 8º, do mencionado regulamento que 
assim estabelecem: 
 
“A Agência, na organização dos Recursos de Numeração, tem o 
dever de:  
I - garantir, a todas as prestadoras, acesso a Recursos de Numeração 
vinculados e necessários à prestação do respectivo serviço de 
telecomunicações; e  
II - criar condições para que o desenvolvimento e disponibilidade de 
Recursos de Numeração sejam harmônicos com o desenvolvimento 
dos serviços de telecomunicações no País”.  
 
Art. 8 No desenvolvimento de suas atividades, as prestadoras de 
serviços de telecomunicações têm o dever de:  
I - utilizar adequadamente os Recursos de Numeração atribuídos; e  
II - observar a regulamentação e, particular-mente, as regras de 
utilização e os procedimentos de Marcação definidos”. 
 
Assim, não resta dúvidas quanto à impossibilidade da Agência 
outorgar numeração à PASI. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

Art. 27. O PASI deve Art. 27. O PAI deve encaminhar à Anatel, com no mínimo 30 (trinta) 
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encaminhar à Anatel, com no 
mínimo 30 (trinta) dias e no 
máximo 60 (sessenta) dias de 
antecedência, as solicitações 
dos Recursos de Numeração 
destinados a uso do STFC 
para suporte ao Provimento de 
Acesso a Serviços Internet. 

dias e no máximo 60 (sessenta) dias de antecedência, as solicitações 
dos Recursos de Numeração destinados a uso do STFC para suporte 
ao Provimento de Acesso a Internet  
Parágrafo Único: Após o prazo de 90 (noventa) dias da publicação 
deste Regulamento, não poderão ser utilizados recursos de 
numeração local geográficos, destinados a uso do STFC para suporte 
ao Provimento de Acesso à Internet. 
 
Justificativa: A alteração pretendida tanto no  seu parágrafo único 
induzirá à migração obrigatória do sistema atual para os novos 
modelos. Com isso, estar-se-á padronizando e simplificando a forma 
de acesso à Internet, sem causar nenhum prejuízo, quer ao usuário, 
quer ao PAI ou quer à Prestadora. Para o usuário, terá ele, no novo 
sistema,  a discriminação das chamadas Internet nas suas contas 
telefônicas, o que não ocorre no sistema vigente. Ademais, o sistema 
0700 (Plano Básico) preservará todas as condições (tarifa reduzida, 
multimedição, pulso único, etc) que o usuário usufrui atualmente, não 
havendo, portanto, por parte do usuário, nenhum problema quanto à 
migração obrigatória. Ressalte-se também que o sistema 0700 é 
considerado a democratização do uso da Internet, visto que, por 
simplificado, facilitará a adesão de mais e mais usuários. Mantendo-
se os dois sistemas, um usuário do sistema antigo não irá entender 
porque não tem os mesmos direitos que tem um usuário do sistema 
0700 (por ex.: conta discriminada). Quanto aos PAIs, o novo sistema, 
ao exigir, para obtenção dos recursos de numeração, que os mesmos 
sejam devidamente registrados no órgão competente, bem como, 
pelo fato de todos virem a ter um  número não-geográfico, essas 
condições propiciarão a fácil identificação de todos eles, o que 
beneficia os usuários. No que diz respeito às Prestadoras, com o 
novo sistema, reforçado pelas novas normas que serão editadas pela 
ANATEL, por certo inibido estará o problema do sorvedouro de 
tráfego. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 

 Artigo 27. O PASI deve encaminhar à Anatel, com no mínimo 30 
(trinta) dias e no máximo 60 (sessenta) dias de antecedência ao início 
da operação comercial do serviço, as solicitações dos Recursos de 
Numeração destinados a uso do STFC para suporte ao Provimento 
de Acesso a Serviços Internet. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 27. O PAI deve encaminhar à Anatel, com no mínimo 30 (trinta) 
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dias e no máximo 60 (sessenta) dias de antecedência, as solicitações 
dos Recursos de Numeração destinados a uso do STFC para suporte 
ao Provimento de Acesso a Serviços Internet. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Artigo 27: 
 
Alteração para: 
 
"Art. 27. O PASI deve encaminhar à Anatel, com no mínimo 30 (trinta) 
dias e no máximo 60 (sessenta) dias de antecedência em relação à 
data de início de operação comercial do serviço, as solicitações dos 
Recursos de Numeração destinados a uso do STFC para suporte ao 
Provimento de Acesso a Serviços Internet.” 
(Brasil Telecom) 

 Art. 27. O PASI deve encaminhar à Anatel, com no mínimo 30 (trinta) 
dias e no máximo 60 (sessenta) dias de antecedência à entrada do 
código em operação comercial, as solicitações dos Recursos de 
Numeração destinados a uso do STFC para suporte ao Provimento 
de Acesso a Serviços Internet.” 
Justificativa 
Explicitar o evento em relação ao qual se requer antecedência. 
(Telemar) 

 Proposta da EMBRATEL: 
Sugerimos ampliação do prazo máximo de 60 dias para 90 (noventa) 
dias, e a criação de parágrafo único impondo a Agência um prazo 
máximo para que a ANATEL decida a respeito da solicitação, nos 
seguintes termos: 
 
“A ANATEL responderá a solicitação do PASI em um prazo de 7 
(sete) dias úteis”. 
 
Justificativa: 
Com o aumento do prazo de antecedência para noventa dias, 
permite-se ao PASI montar sua estratégia de marketing devidamente. 
 
Por outro lado, consideramos mais do que razoável a imposição de 
um prazo para que a ANATEL, de forma célere, responda ao pedido. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

Art. 28. A solicitação de uso de 
Recursos de Numeração deve 
ser firmada pelo representante 
legal da entidade, 
devidamente qualificado, e 
acompanhado dos seguintes 
documentos: 

 

I - Contrato Social ou 
documento equivalente; 

 

II - Comprovação de Registro 
no Cadastro Geral da Internet 
fornecido pelo órgão gestor da 
Internet no País; e 

No ítem II do Art. 28º, o pré-requisito de comprovação de registro no 
cadastro geral da internet fornecido pelo órgão gestor da internet no 
país, para obtenção do Recurso de Numeração, é o mesmo que 
tornar o Comitê Gestor um poder concedente e isto está fora das 
atribuições da Anatel. 
O correto neste caso é restaurar a exigência de domínio registrado no 
Comitê Gestor Internet, de acordo com a proposta original do Projeto 
0i00. 
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(Pablo da Cunha Diaz Horta) 
(Carlos Baccheschi Junior) 
(Agenor De Almeida Heringer) 
(Rogerio A. B. Gonçalves) 
(Janio Jose Sarmento) 
(Jaime Sadao Yamassaki Bastos) 
(Flavio Silva Jr) 
(Felipe Miranda Rodrigues) 
(Ângelo De Oliveira Miranda) 
(Bruno Martinez Carneiro Ribeiro Neves) 
(Gustavo Cintra Paashaus Neto) 
(Maricio Lopes Cellos) 
(Marcelo Andrade Cotta Pacheco) 
(Allan Douglas R. De Oliveira) 
(Valdenei Rodrigues De Oliveira) 

 No item II do Art. 28º, o pré-requisito de comprovação de registro no 
cadastro geral da internet fornecido pelo órgão gestor da internet no 
país, para obtenção do Recurso de Numeração, é o mesmo que 
tornar o Comitê Gestor um poder concedente, e isto está fora das 
atribuições da Anatel. 
(Marcos Antonio Oliveira Ferraz) 

 A solicitação de recurso de numeração condicionada à comprovação 
de Registro no Cadastro Geral da Internet pelo Comitê Gestor 
Internet, conforme define a alínea II do art. 28, concede a este último 
poder, concessão esta que está fora da competência da Anatel. 
(Antonio Bayma Jr.) 

 Proposta da EMBRATEL: 
 
Sugerimos sua retirada. 
 
Justificativa: 
 
Em nosso entendimento, não cabe à ANATEL regular essa matéria, 
ela escapa às atribuições que lhe foram conferidas pela LGT. 
 
Caso a ANATEL não concorde com nossa sugestão, solicitamos a 
que órgão se refere.  
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

III - Cópia do contrato de 
fornecimento do serviço de 
telecomunicações, a ser 
protocolada na Anatel, no 
mínimo 30 dias antes da 
entrada em operação 
comercial do serviço. 

Proposta da EMBRATEL: 
 
Sugerimos a exclusão desse dispositivo. 
 
Justificativa: 
 
Esse não deve ser um requisito para a solicitação e concessão do 
código. 
 
Caso a ANATEL entenda ser necessário o conhecimento deste 
contrato, deverá solicitá-lo às prestadoras e não aos provedores, e 
mesmo assim em até 5 (cinco) dias após a entrada em operação 
comercial do serviço. Nesse caso, deverá incluir parágrafo que 
garanta o tratamento confidencial a esses contratos. Nossa 
preocupação diz respeito ao fato de que a estratégia do PASI diz 
respeito a ele exclusivamente. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 
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Proposta de inclusão de 
parágrafo 

Parágrafo Único. Na hipótese de a solicitação de uso de 
Recursos de Numeração protocolada não estar acompanhada da 
cópia do contrato referida no inciso III, o PASI deverá  protocolar 
referida cópia, na Anatel, no mínimo 30 dias antes da entrada em 
operação comercial do serviço. 

SEÇÃO III 
DAS CONDIÇÕES 
VINCULADAS A CÓDIGOS 
NÃO-GEOGRÁFICOS 

Seção III: 
 
Alteração para: 
 
“SEÇÃO III - DAS CONDIÇÕES VINCULADAS A CÓDIGOS DE 
ACESSO” 
(Brasil Telecom) 

 DAS CONDIÇÕES VINCULADAS A CÓDIGOS DE ACESSO A 
SERVIÇOS DE INTERNET 
 
Justificativa 
A proposta da Telemar não requer uso de códigos não-geográficos, 
pois isso traria custos adicionais desnecessários e que conflitariam 
com o objetivo de reduzir os custos das chamadas de internet. A 
utilização de códigos não-geográficos combinado com a escolha de 
prestadora pelo PASI implica a necessidade de utilização da rede 
inteligente para encaminhamento da chamada, como já apontado 
pela Telemar em Audiência Pública. A rede inteligente é uma 
infraestrutura cara e escassa. Atualmente, as redes inteligentes das 
Concessionárias do STFC possuem baixa capilaridade, o que  
implicaria investimentos pesados de expansão. Sem estes 
investimentos, haveria uma sobrecarga da rede de longa distância do 
STFC, que se faria necessária para encaminhar a chamada até o 
ponto mais próximo de presença de rede inteligente. Isso 
representaria um uso ineficiente da rede de longa distância e também 
implicaria em pesados investimentos de expansão de capacidade, 
sem os quais haveria congestionamento e perda de qualidade das 
chamadas, tanto de internet quanto de voz.  
Os investimentos necessários para expansão da rede inteligente e/ou 
da rede de longa distância certamente inviabilizariam o objetivo de 
universalização do acesso a serviços de internet, a não ser que 
fossem utilizadas fontes externas de recursos. Mesmo assim, a 
utilização de código não-geográfico implicaria o uso ineficiente desses 
recursos. 
(Telemar) 

Art. 29. As condições 
específicas de uso do STFC 
no suporte ao Provimento de 
Acesso a Serviços Internet, 
são vinculadas a uma série 
especifica de códigos não - 
geográficos, destinada 
exclusivamente para esse fim. 

Art. 29. As condições específicas de uso do STFC no suporte ao 
Provimento de Acesso àInternet, são, obrigatoriamente, na forma e 
prazo previstos neste Regulamento,   vinculadas a uma série 
especifica de códigos não - geográficos, destinada exclusivamente 
para esse fim.  
 
A sugestão de inclusão dos termos “obrigatoriamente, na forma e 
prazo previstos neste Regulamento” visa dar redação consentânea 
com os artigos 27 e 47 que pregam a migração obrigatória. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
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 (ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 

 Art. 29. As condições específicas de uso do STFC no suporte ao 
Provimento de Acesso à Internet, são vinculadas a uma série 
especifica de códigos não - geográficos, destinada exclusivamente 
para esse fim. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Comentários da Intelig ao Art. 29 
 
Em função da maior facilidade dos usuários memorizarem e discar os 
dígitos “00”, em comparação aos CSP das demais prestadoras, 
haverá uma vantagem competitiva indevida para as prestadoras 
locais se este tipo de código estiver por default vinculado às 
condições de prestação do seu Plano Básico do STFC. 
 
Alem disso, a utilização da seqüência “00” em determinadas 
situações e do CSP em outras pode levar à falsa impressão de que 
“00” indicaria uma chamada local (ou mesmo uma chamada gratuita, 
pela sua similaridade ao 0800), enquanto que o CSP indicaria uma 
chamada de longa distância. 
 
A sugestão da Intelig é de atribuição de um código específico à 
prestadora local, com as mesmas características dos CSP das 
demais prestadoras, sem repetição de dígitos. 
(Intelig) 

 Art. 29. As condições específicas de uso do STFC no suporte ao 
Provimento de Acesso a Serviços Internet, são vinculadas a uma 
série especifica de códigos de acesso, destinada exclusivamente para 
esse fim.  
 
§1º. Fica destinada para atendimento a condições de prestação do 
STFC no suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet a série 
de códigos de acesso “07 XY CN ABCD MCDU”, onde: 
07 = Prefixo indicativo do uso do STFC como suporte ao provimento 
de acesso a serviços de internet 
XY = “90”, se a chamada for uma chamada local, ou dois dígitos 
correspondentes ao Código de Seleção de Prestadora, se a chamada 
for uma chamada de longa distância 
CN = “90”, se a chamada for uma chamada local, ou dois dígitos 
indicativos do código de área (DDD) correspondente à localização do 
ponto de interligação do PASI com a rede de suporte do STFC, se a 
chamada for de longa distância 
ABCD = Prefixo da central da prestadora a que está ligado o PASI 
MCDU = identificação do terminal do PASI na central 
 
§2º. Os códigos de acesso da série “07 XY CN ABCD MCDU” ficam 
destinados às seguintes condições específicas de prestação do 
STFC:  
 
a) para CN correspondendo aos dígitos “90” são vinculadas as 
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condições de prestação do Plano Básico da respectiva prestadora do 
STFC Local, e XY fica vinculado ao código ”90”;  
 
b) para CN correspondendo ao Código Nacional são vinculadas as 
condições de prestação ofertadas pela prestadora identificada pelo 
código de seleção de prestadora “XY”, de escolha do usuário.  
 
Justificativa 
A numeração proposta acima facilita a identificação de chamadas de 
internet e evita a necessidade de utilização de plataforma de rede 
inteligente, que poderia inviabilizar o objetivo de universalização do 
acesso a serviços de internet. O modelo aqui proposto tem o 
benefício adicional de permitir a escolha pelo usuário da prestadora 
em todas as chamadas de longa distância. Esta escolha não seria 
possível no caso do usuário usar a opção “0700” proposto na CP 417. 
Finalmente, a escolha do plano alternativo não deve se dar por meio 
da numeração, mas sim pela adesão do usuário a determinado plano. 
A proposta aqui apresentada seria facilmente implementada mediante 
discadores “inteligentes” que constroem o código a partir de opções 
selecionadas pelo usuário sobre a localidade em que se encontra e a 
prestadora que pretende utilizar para originar a chamada. 
(Telemar) 

 Art. 29. As condições específicas de uso da rede do STFC para 
prestação do SCM como suporte ao Provimento de Acesso a 
Serviços Internet, são vinculadas a uma série especifica de códigos 
não - geográficos, destinada exclusivamente para esse fim. 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

§1º. Fica destinada para 
atendimento a condições de 
prestação do STFC no suporte 
ao Provimento de Acesso a 
Serviços Internet a série de 
códigos não- geográficos 
“7N9N8”, com formato 
[N10N9N8 
+N7N6N5N4N3N2N1], onde a 
série [N7N6N5N4N3N2N1] 
identifica univocamente um 
PASI. 

§1º. Fica destinada para atendimento a condições de prestação do 
STFC no suporte ao Provimento de Acesso a  Internet a série de 
códigos não- geográficos “7N9N8”, com formato [N10N9N8 
+N7N6N5N4N3N2N1], onde a série [N7N6N5N4N3] identifica 
univocamente um PAI e a série [N2N1] poderá ser definida e utilizada 
pelo PAI a seu critério . 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
(Magdiel da Costa Santos - FS Internet) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

 §1º. Fica destinada para atendimento a condições de prestação do 
SCM no suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet a série 
de códigos não- geográficos “7N9N8”, com formato [N10N9N8 
+N7N6N5N4N3N2N1], onde a série [N7N6N5N4N3N2N1] identifica 
univocamente um PASI. 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

§2º. Os códigos não - 
geográficos da série [7N9N8] 
ficam destinados às seguintes 

Artigo 29, §2º : 
 
Proposta de alteração para: 
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condições específicas de 
prestação do STFC: 

 
"Art. 29. (...) 
 
§2º. A prestação do STFC Local e de Longa Distância Nacional 
(LDN), para o Provimento do Acesso a Serviços Internet, far-se-á com 
uso de códigos de acesso exclusivos, os quais terão os seguintes 
formatos: 
a) 07 + 90 + ABCD + MCDU, para o STFC Local; 
b) 07 + CSP + CN + ABCD + MCDU, para o STFC LDN; 
onde: 
07 = prefixo indicativo do uso do STFC no Provimento de Acesso a 
Serviços Internet; 
90 = dígitos indicativos de serviço local; 
CSP = dois dígitos indicativos do código de seleção de prestadora 
(CSP); 
CN = dois dígitos indicativos do código de área (código DDD) 
correspondente à localização do ponto de interligação do PASI com a 
rede de suporte do STFC; 
ABCD = prefixo de central da Prestadora a que está ligado o PASI; 
MCDU = identificação do terminal na central." 
(Brasil Telecom) 

 §2º. Os códigos não - geográficos da série [7N9N8]  para N9 e N8 
correspondendo ao código de seleção de prestadora são vinculadas 
as condições de prestação ofertadas pela prestadora identificada, 
ofertadas por Planos de Serviço específicos, que trata o Art. 21. 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

 Crítica da EMBRATEL: 
 
Temos considerações a fazer sobre esse artigo que gera dúvidas cujo 
saneamento depende de uma melhor redação desses dispositivos 
e/ou do futuro regulamento de remuneração de uso de redes, que 
venha a eliminá-las. 
 
Na alínea “a” a ANATEL define condições da prestadora do STFC 
local; na “b” diz como acessar um plano alternativo, que pode ser da 
mesma prestadora local ou de outra. 
 
Entendemos que é impossível para o assinante originador escolher 
um plano básico de longa distância nacional de uma outra prestadora. 
 
Por exemplo: um usuário na cidade de Alta Floresta, em que não 
existe provedor de Internet, escolhe  PASI situado em Belém, com 
número 07xx 1234567. Supondo que o usuário tem seu STFC local 
prestado pela Telemar, como este usuário pode acessar este PASI 
pelo plano básico da EMBRATEL, ou da Intelig, ou de outra 
prestadora de longa distância qualquer? Se marcar 700 o plano 
básico só poderia ser de local, o que não é o caso pois se trata de 
uma chamada de longa distância. Se fosse o da Telemar estaria 
caracterizada uma exclusividade, visto que se ele marca 7 e qualquer 
outro CSP – 721, 723 e mesmo 731 – estaria optando por uma 
chamada pelo plano alternativo das respectivas prestadoras. Mostra-
se dessa forma a impossibilidade de que o usuário escolha plano 
básico de longa distância de outra prestadora. 
 
Quando um usuário do SMP marcar 0700 etc, a que plano básico 
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estará aderindo? Da prestadora móvel por ele contratada? Verifica-se 
que também vale para esse usuário a impossibilidade acima 
demonstrada. 
 
No alínea “b”, os termos definidos pela ANATEL correspondem a uma 
grave restrição à prestação do STFC no suporte ao acesso a serviços 
Internet às novas autorizadas do STFC LDN, que optaram, nos 
termos da regulamentação, por ter área de prestação restrita a áreas 
de numeração específicas, não obtendo código de seleção de 
prestadora. Tal situação deve ser resolvida antes da entrada em 
funcionamento do regulamento, pois pode servir de fundamento para 
a sua suspensão, via judicial, pelos novos prestadores. 
 
Se o PASI se utilizar de um código geográfico normal, os valores a 
serem cobrados serão da Prestadora Local de origem da chamada, 
se esta for local, e da Prestadora de Longa Distância, se a chamada 
tiver escolha de CSP. 
 
Se, por outro lado, o PASI utilizar o código não geográfico, a 
propriedade das chamadas seguirá as regras definidas para as 
chamadas destinadas a códigos geográficos? Em caso positivo, a 
questão é a mesma que envolve o código 0300, ou seja, como o 
usuário e a Prestadora de origem saberão que a chamada é local ou 
de longa distância? E sendo local a chamada destinada ao 0700 e 
tendo em vista que em uma chamada local a propriedade da receita é 
definida pela Prestadora que comercializou o terminal de origem da 
chamada, o Plano Básico desta Prestadora deverá contemplar essa 
possibilidade? 
 
Além disso, o item “b” define que se o usuário discar 7N9N8 em que 
N9N8 correspondem ao código de seleção de prestadora, o usuário 
pagará a chamada segundo as condições do plano alternativo da 
prestadora identificada. Isso significa que só poderá ofertar plano 
alternativo Prestadora de Longa Distância? 
 
Existe ainda um aspecto que neste ponto merece ser abordado. Essa 
Agência prevê a aplicação de tarifa plana – tal como inscrito no artigo 
23 da proposta de regulamento e tal como manifestado anteriormente 
em Press Release da ANATEL – na utilização do STFC para 
chamadas aos códigos não-geográficos previstos neste artigo.  
 
Verificamos, no entanto, a impossibilidade de sua implementação. A 
atual regulamentação não permite que assim seja; não recepciona a 
hipótese. Considerando que as concessões e autorizações do STFC, 
em suas diferentes modalidades, foram outorgadas separadamente, 
bem como a obrigatoriedade da separação contábil entre os serviços, 
onde será alocada a receita decorrente da arrecadação das tarifas 
planas? 
 
Vale ressaltar que essa dúvida é mais um aspecto que justifica que 
sejam feitos novos e mais profundos estudos e debates sobre o tema, 
questão que serve de fundamento a nosso pedido de adiamento 
dessa Consulta Pública. Além disso, isso impõe também que seja 
incluída uma fase de réplicas no procedimento dessa Consulta, em 
que se possa confrontar todas as contribuições entre si, de modo a 
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permitir um resultado positivo. 
 

a) para N9 e N8 
correspondendo aos dígitos 
“00” são vinculadas as 
condições de prestação do 
Plano Básico da respectiva 
prestadora do STFC; 

a) para N9 e N8 correspondendo aos dígitos “00” são vinculadas as 
condições de prestação do Plano Básico da  prestadora do STFC da 
qual o Usuário é Assinante; 
Justificativa: A sugestão visa evitar interpretação incorreta do que 
seja “respectiva prestadora 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
(Magdiel da Costa Santos - FS Internet) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

b) para N9 e N8 
correspondendo ao código de 
seleção de prestadora são 
vinculadas as condições de 
prestação ofertadas pela 
prestadora identificada, 
ofertadas por Planos 
Alternativos específicos, que 
trata o Art. 23. 

 

Art. 30. É assegurado à 
Prestadora do STFC, nos 
termos definidos pela 
regulamentação, o direito à 
ligação entre sua rede de 
telecomunicação e 
equipamento terminal ou rede 
de telecomunicação de PASI. 

- que fica expressamente preservada a liberdade do provedor 
escolher o 
operador de meio físico que melhor lhe convier. Há uma dubiedade 
no artigo 30, quando se dá direito ao operador conectar-se à estrutura 
do provedor. 
Parece que melhor seria dizer que é o direito do provedor conectar-se 
à estrutura do operador; 
(Demi Getschko - grupo de trabalho do CGI-br) 

 Art. 30. É assegurado à Prestadora do STFC, nos termos definidos 
pela regulamentação, o direito à ligação entre sua rede de 
telecomunicação e equipamento terminal ou rede de telecomunicação 
de PAI, devendo todos os custos desta ligação serem suportados 
pela Prestadora.  
 
Justificativa: Como se trata de um benefício assegurado à Prestadora, 
deve ficar claro que a mesma deve suportar os seus respectivos 
custos. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
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(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 

 Artigo 30. É assegurado à Prestadora do STFC, nos termos definidos 
pela regulamentação, o direito à ligação lógica entre sua rede de 
telecomunicação e equipamento terminal ou rede de PASI. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Sugestão da Intelig – Art. 30 
 
Exclusão do artigo 
 
Comentário da Intelig ao Art. 30 
 
A finalidade declarada do artigo 30 é eliminar o pagamento de tarifas 
de uso para terminação de chamadas, quando ocorre 
desbalanceamento de tráfego. A Intelig identifica as seguintes 
possíveis motivações para a Agência pretender eliminar esse tipo de 
pagamento: 
 
1. Eliminar a distorção (injustiça) que pretensamente ocorre 
quando uma nova entrante abriga em sua rede um ponto de grande 
interesse de tráfego e com isso passa a receber um fluxo de 
pagamentos das Concessionárias Locais em virtude do 
desbalanceamento de tráfego. 
 
Comentário da Intelig 
 
O desbalanceamento de tráfego só causa efeitos financeiros de 
monta porque as Tarifas de Uso (tanto no regime público quanto no 
regime privado) estão situadas no valor máximo pleiteado pelas 
Concessionárias e autorizado pela Anatel.  
 
Quando as concessionárias do STFC – Local defendem a eliminação 
dos efeitos financeiros do desbalanceamento de tráfego estão 
querendo preservar seus ganhos decorrentes de Tarifas de Uso 
cobradas para terminação de chamadas em suas redes e, ao mesmo 
tempo eliminar despesas que têm para terminar chamadas em redes 
de outras prestadoras. 
 
Caso houvesse de fato a decisão de se eliminar de forma justa 
distorções nos repasses financeiros decorrentes de 
desbalanceamento de tráfego entre as redes das concessionárias e 
as redes das demais prestadoras, as Concessionárias poderiam 
adotar duas soluções: (i) estabelecer um sistema Bill and Keep ou (ii) 
fixar valores máximos para as TUs em um nível mais reduzido pois, 
conforme o Art. 13 do Regulamento de Remuneração pelo Uso das 
Redes das Prestadoras do STFC as Tarifas de Uso praticadas pelas 
Autorizadas está limitada pelas Tarifas de Uso fixadas para as 
Concessionárias.  
  
2. Impedir que ocorra transferência de recursos do setor de 
telecomunicações para outro setor (provedores de acesso Internet). 
 
Comentário da Intelig 
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Conforme mencionado no Art 14 do texto colocado em consulta 
pública existe de fato base regulamentar para que a Anatel coíba a 
transferência de recursos de prestadoras de serviços de 
telecomunicações para terceiros em função do desequilíbrio 
econômico que isto pode acarretar na prestação do serviço.  
 
No entanto, esse conceito de equilíbrio econômico existe unicamente 
no regime público onde a Concessionária, a par de ter proteção 
contra desequilíbrios econômicos, tem o dever de repassar ao usuário 
os ganhos de produtividade sob pena de estar praticando 
enriquecimento imotivado. 
 
Já no regime privado, atendidas as condições regulamentares de 
regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e 
cortesia as prestadoras têm plena liberdade de ação e de compor 
seus planos de negócios alavancados em parcerias e repartição de 
ganhos. Nunca é demais lembrar que no regime privado a liberdade é 
a regra e o maior benefício que as prestadoras competitivas trazem 
aos usuários é a possibilidade destes disporem de uma alternativa ao 
monopólio. 
 
Desse modo a vedação ao estabelecimento de parcerias que 
impliquem a transferência de recursos oriundos de recebimento de 
Tarifas de Uso para terceiros geradores de tráfego atinge unicamente 
às Concessionárias e a essas empresas deveria ser negado este tipo 
de estratégia de atuação. 
 
3. Proteger os provedores Internet que geram conteúdo 
nacional, da concorrência pretensamente predatória de provedores de 
acesso à Internet que alavancam suas operações em transferências 
de recursos de prestadoras de serviços de telecomunicações. 
 
Comentários da Intelig 
 
Nesta questão do provimento de conteúdo é preciso distinguir 
claramente o conteúdo casual, de fácil produção e pouco valor, do 
conteúdo realmente capaz de motivar usuários a fazer contratações e 
pagamentos. 
 
A grande maioria dos provedores Internet atua como entidades 
híbridas, que funcionam tanto como mediador no acesso à Internet 
(fornecendo fundamentalmente um endereço IP válido a seus 
clientes), quanto como provedor de serviços (mail, chat, hospedagem, 
etc) e conteúdo (informações). 
 
Conteúdo e serviços que se transformaram em commoditties (contas 
individuais de mail, notícias obtidas em fontes de acesso livre ou cujo 
interesse em divulgar é do produtor, etc) não constituem, para os 
usuários, atrativos capazes de os fazerem optar por um ou outro 
provedor. Os provedores que oferecem este tipo de conteúdo e 
serviços, de maneira associada ao provimento de acesso têm seus 
ganhos advindos na realidade do interesse que os usuários têm no 
acesso e na eventual assistência técnica que recebem. Este tipo de 
provedor não pode alegar que o conteúdo que provêem está 
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ameaçado pelos provedores de acesso gratuito simplesmente porque 
este conteúdo não tem valor e o usuário não paga por ele. 
 
Conteúdo (versões on-line de publicações, etc) e serviços avançados 
(mail protegido, chats de sucesso, etc.) que realmente interessam aos 
usuários são obtidos por esses mediante pagamento específico  e 
seus provedores podem mesclar sua atuação tanto com uma atuação 
como provedores de acesso pago quanto com uma atuação como 
provedores de acesso gratuito e ainda, constituirem tão somente uma 
terceira categoria de provedores, especializados em serviços e 
conteúdo e que não provêem acesso.  
 
A Intelig entende portanto que o mercado de serviços associados à 
Internet deve evoluir seguindo a dinâmica do mercado e o poder 
público deve se abster de interferir promovendo reservas de mercado 
ou impedimento de atividades do setor privado. 
 
Finalmente a Intelig gostaria de registrar que a Anatel está atuando 
de forma casuística ao impor, a uma situação estabelecida, uma regra 
destinada unicamente a atender aos representantes do status quo 
quais sejam Concessionárias dominantes no STFC e provedores de 
acesso à Internet convencionais. As regras da interconexão Classe I 
são claramente descritas na regulamentação e praticadas pelo 
mercado.  
 
A Intelig entende que, com base em recursos de numeração 
geográficos do STFC, não há como estabelecer esquemas de 
remuneração de redes distintos simplesmente pelo fato das 
chamadas se destinarem a uma pessoa, a um aparelho de fax, a um 
computador para transferência de arquivo, a uma unidade de 
resposta audível, a um Call Center ou a um conjunto de modens que 
dão acesso à Internet. 
 
Dessa maneira, a Intelig propõe a retirada do Art 30. 
(Intelig) 

 Art. 30. 
 
Sugestão: apresentar regulamento definindo a natureza, forma e 
condições de remuneração para o acesso a serviços e rede de outro 
prestador de serviço de telecomunicações.  
 
Justificativa: O mercado hoje possui regras claras e nada há de 
previsão quanto às novas regras, o que gera insegurança jurídica e 
regulatória e risco de bloquear a entrada de novos players no 
mercado de telecomunicações. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 Art. 30 
É necessário, neste artigo, que fique claro o objetivo da Agência no 
sentido de impedir que operadoras de STFC venham a bloquear 
chamadas Internet com destino ao PASI, mesmo que a operadora 
não possua conexão direta com o mesmo. 
(Gilberto Saramago Gatti - CTBC Telecom) 

 Contribuição: 
Definir as regras de remuneração pelo uso de redes nas chamadas 
de internet, deixando clara a eliminação do sorvedouro de tráfego, e 
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estender sua aplicabilidade também ao modelo atual de acesso à 
internet 
Justificativa: 
Sem a definição das novas regras que determinem como serão 
remuneradas todas as partes envolvidas, é impossível verificar a 
consistência das propostas desta CP, e muito menos implementar o 
que nela for estabelecido. Sem a clara eliminação do sorvedouro, não 
haveria o estímulo indispensável para que as operadoras de STFC 
estimulassem o aumento do tráfego de internet. 
(Telemar) 

 Comentário: Aqui parece estar o cerne da revolução eventualmente 
pretendida pela CP No. 417. Esta disposição reza que uma 
prestadora de STFC tem o direito de “ligar” sua rede à do PASI, 
independentemente da vontade do PASI, ou independentemente de o 
PASI ser ou não ser assinante dessa prestadora de STFC. É um caso 
singular de usuário forçado. Soa profundamente intrusivo e 
violentamente abusivo. Isso sem falar de graves questões 
constitucionais e legais que caberia certamente levantar. 
 
O art. 30 parece conflitar com o art. 9º. comentado anteriormente, que 
dá direito ao PASI de escolher quem lhe presta serviço. 
 
Ao que parece, a Anatel estaria tentando usar este regulamento, 
dedicado ao acesso à Internet, para resolver problemas regulatórios e 
contratuais (importantes, por certo) pertinentes ao STFC. Um 
Regulamento sobre acesso à Internet não é, entretanto, o instrumento 
adequado para ajuste regulatório de contas entre concessionárias e 
autorizadas de STFC. Em particular, não cabe num instrumento como 
a CP No. 417 resolver a questão das TU-RLs. das prestadoras de 
STFC local. Nem tampouco resolver a questão do Bill and Keep, que 
hoje é adotado parcialmente pela regulamentação da Anatel (apenas 
para tráfego desbalanceado fora da gama de 45% - 55%).  
 
Finalmente, admitindo que a proposta do art. 30 seja constitucional e 
legal, que não fira contratos e termos de autorização de STFC, depois 
de toda essa interferência na atividade privada, restam as perguntas: 
o que os usuários do STFC ganham com isso? Qual das disposições 
da CP No. 417 garante algum benefício ao assinante de STFC?  
Proposta: Eliminar o art. 30. 
(Luis Carlos Balieiro - Editora Abril) 

 Cancelamento do artigo 30. 
(Leonardo Malta Leonel) 

 Comentário da Embratel: 
 
Esse artigo deve ser suprimido do texto. 
 
Justificativa: 
A permanência desse artigo no futuro regulamento irá suscitar uma 
série de dúvidas quanto a seu correto significado. Não obstante essa 
Agência já ter publicamente manifestado seu entendimento, o 
dispositivo comporta duas interpretações: pela primeira, o PASI seria 
obrigado se ligar à Prestadora que não a de sua preferência. Pela 
segunda, fornecida pela própria ANATEL por ocasião das referidas 
Audiências Públicas, a mencionada ligação se daria através da 
interconexão entre as prestadoras.  
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Adotando-se a primeira, mais uma vez remetemos essa Agência a 
nossos comentários gerais. Em anexo, encaminhamos parecer 
elaborado sobre o tema, que deve ser considerado por essa Agência 
quando da análise do comentário. 
 
Convém deixar claro que, afora os problemas legais e constitucionais 
que são suscitados pela redação desse artigo, convém ressaltar que 
ele traz o aumento dos custos e dos investimentos desses PASI, para 
que os mesmos possam desenvolver a capacidade necessária para 
se ligar a todas as prestadoras interessadas em exercer o direito que 
o dispositivo prevê. 
 
Sobre a segunda possível interpretação, a ANATEL manifestou seu 
entendimento a partir de questionamento feito pela EMBRATEL nas 
Audiências Públicas acima referidas:   
 
“Essa Agência se refere aos ‘termos definidos pela regulamentação’. 
Qual é a regulamentação que assegura a uma prestadora do STFC o 
direito de ligar sua rede a um assinante (PASI), não tendo sido a 
prestadora contratada por ele? Como a ANATEL imagina a 
operacionalização desse direito, que pretende assegurar, sem a 
expressa manifestação do PASI, um estado de sujeição desse 
usuário à prestadora do STFC?” 
 
O Excelentíssimo Sr. Superintendente de Universalização dessa 
Agência, em resposta, manifestou que de modo algum referido artigo 
importa sujeição do PASI à prestadora de serviço de 
telecomunicações. Trata-se, tão-somente, de estabelecer que o 
provedor, uma vez conectado com uma prestadora, pode receber 
chamadas independente da sua rede de origem, em função da 
interconexão de redes. 
 
Muito embora a interpretação dessa Agência extraia o mais razoável 
significado desse artigo – especialmente em razão de seu § 1.º –, 
mesmo assim o artigo deve ser suprimido. Isto porque trata de uma 
situação já exaustivamente prevista e garantida pela regulamentação 
e pelos atuais instrumentos de prestação do serviço. Neste caso o art. 
30 versa sobre a interconexão entre duas redes; o direito a que 
chamadas de usuários de uma rede a usuários fluam para usuários e 
serviços de outras redes, o que se confunde com a própria definição 
de interconexão consagrada na regulamentação.   
 
ANEXO ÀS CONTRIBUIÇÕES À CONSULTA PÚBLICA Nº 417 
 
PARECER REFERENCIADO NOS COMENTÁRIOS AO ART. 30: 
 
A Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. – EMBRATEL, por 
intermédio de seu advogado, Dr. Luís Fernando Barros da Costa 
Fernandes, propõe a análise da constitucionalidade e da legalidade 
do caput art. 30 da Consulta Pública n.º 417, de 14 de novembro de 
2002, sugerida pela Agência Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL, que apresenta a “Proposta de Regulamento para o Uso de 
Serviços e Redes de Telecomunicações no Acesso a Serviços 
Internet”. 
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É o dispositivo, “ipsis literis”: 
 
“Art. 30. É assegurado à Prestadora do STFC, nos termos definidos 
pela regulamentação, o direito à ligação entre sua rede de 
telecomunicação e equipamento terminal ou rede de telecomunicação 
de PASI. 
 
§1º.  A ligação entre a rede de telecomunicação da prestadora e 
equipamento terminal ou rede de telecomunicação do PASI, poderá 
fazer uso de recursos integrantes da rede de outra prestadora para 
constituição dessa ligação, nos termos da regulamentação. 
 
§2º.  A ligação entre a rede de telecomunicação e o equipamento 
terminal ou a rede de telecomunicação de PASI deve ser realizada 
pela Prestadora assegurando ao provedor a qualidade dos serviços 
prestados.”    
 
I. Da Incompetência da ANATEL. 
 
Inicialmente, vale compartilharmos, em breve síntese, da evolução 
histórico-regulatória do instituto do Serviço de Valor Adicionado 
(“SVA”). 
 
O Decreto n.º 177, de 17 de julho de 1991, que aprovou o 
Regulamento dos Serviços Limitados de Telecomunicações 
(revogado pelo Decreto n.º 2.197/97) trazia a seguinte definição para 
SVA: 
 
“Art. 3º. XXXIV – Serviço de Valor Adicionado: serviço que acrescenta 
a uma rede preexistente de um serviço de telecomunicações, meios 
e/ou recursos que criam novas utilidades específicas, ou novas 
atividades produtivas, relacionadas com o acesso, armazenamento, 
movimentação e recuperação da informação”. 
 
Com o advento da Portaria n.º 148, de 31 de maio de 1995, do 
Ministério das Comunicações, o conceito precipuamente consagrado 
fora mantido nos seguintes termos: 
 
“3. (...) b) Serviço de Valor Adicionado: serviço que acrescenta a uma 
rede preexistente de um serviço de telecomunicações, meios ou 
recursos que criam novas utilidades específicas, ou novas atividades 
produtivas, relacionadas com o acesso, armazenamento, 
movimentação e recuperação de informações”. 
 
Posteriormente, a Lei n.º 9.295 de 19 de julho de 1996, a Lei Mínima, 
tratou melhor a matéria, in verbis: 
 
“Art. 10 – É assegurada a qualquer interessado na prestação de 
Serviços de Valor Adicionado a utilização da rede pública de 
telecomunicações. 
 
Parágrafo único – Serviço de Valor Adicionado é a atividade 
caracterizada pelo acréscimo de recursos a um serviço de 
telecomunicações que lhe dá suporte, criando novas utilidades 
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relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, 
movimentação e recuperação de informações, não caracterizando 
exploração de serviços de telecomunicações.” 
 
Pois bem. Foi, então, que a Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, a 
Lei Geral de Telecomunicações (LGT), tratou da distinção entre 
serviços de telecomunicações e SVA, da seguinte forma: 
 
“Art. 60. Serviço de Telecomunicações é o conjunto de atividades que 
possibilita a oferta de telecomunicação.  
 
§1º. Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 
radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo 
eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, 
sons ou informações de qualquer natureza. 
 
(...) 
 
Art. 61. Serviço  de Valor Adicionado é a atividade que acrescenta, a 
um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não 
se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, 
armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de 
informações. 
 
§1º. Serviço de Valor Adicionado não constitui serviço de 
telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário do 
serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e 
deveres inerentes a essa condição.” 
 
Claro e contumaz, no entanto, foram os termos empregados no 
Regulamento de Serviços de Telecomunicações (Resolução n.º 73, 
de 25 de novembro de 1998): 
 
“Art. 3º. Não constituem serviços de telecomunicações: 
 
(...) 
 
 
III – os serviços de valor adicionado, nos termos do art. 61 da Lei n.º 
9.472 de 1997.” 
 
Como bem evidenciou referido histórico, tanto o legislador federal 
quanto a ANATEL constantemente se preocuparam com a distinção 
entre Serviços de Valor Adicionado e Serviços de Telecomunicações.  
E fizeram isto com razão.  Vejamos. 
 
A LGT, Lei Federal que criou a Agência  é precisa ao estabelecer as 
competências de tal autarquia: 
 
“Art. 8º. Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações, 
entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, 
submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das 
Comunicações, com a função de órgão regulador das 
telecomunicações, com sede no Distrito Federal, podendo 
estabelecer regionais.” (grifo nosso) 
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“Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o 
atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das 
telecomunicações brasileiras, atuando com independência, 
imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e 
especialmente: 
 
I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de 
telecomunicações; 
 
  IV - expedir normas quanto à outorga, prestação e fruição dos 
serviços de telecomunicações no regime público;  
 
X - expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunicações 
no regime privado; 
 
XVI - deliberar na esfera administrativa quanto à interpretação da 
legislação de telecomunicações e sobre os casos omissos; 
 
XVII - compor administrativamente conflitos de interesses entre 
prestadoras de serviço de telecomunicações; 
 
 (...)”.(destacamos) 
 
Portanto, resta claro que a ANATEL pode exercer sua competência 
no setor de telecomunicações, ou seja, atua para controlar e regular 
empresas que, por sua natureza, prestem serviços de 
telecomunicações. 
 
Evidentemente que a competência da ANATEL não pode ser exercida 
em face de qualquer outro agente que não tenha suas atividades 
circunscritas a tal setor, sob pena de flagrante abuso de poder. 
 
Na medida em que SVA não constituem serviços de 
telecomunicações, forçoso admitir que seus prestadores não se 
encontram dentro da seara de poder da Agência.  Em outras 
palavras, estão fora de seu comando. 
 
Em que pese a clareza de tal situação, a Consulta Pública 417/02 
exorbitou da competência atribuída à ANATEL.  Isto porque, na 
medida em que impõe aos provedores de SVA a obrigatoriedade de 
permitir a conexão de suas redes com as redes das prestadoras de 
serviços de telecomunicações, cria dever a agente que se encontra 
fora da jurisdição da ANATEL. 
 
Seria como a ANATEL objetivar impor deveres e obrigações a 
empresas do setor elétrico ou petrolífero.  Certamente não é possível 
admitir tal situação. 
 
Como veremos no capítulo abaixo, tal conduta viola, de maneira 
flagrante, o princípio da legalidade, o qual o agente público deveria 
sempre observar e cumprir. 
 
Caso o mandamento em questão (art. 30 da Consulta Pública) fosse 
destinado apenas às empresas prestadoras de serviços de 
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telecomunicações, e decorresse de mandamento legal, nada se teria 
a opor.  É o que ocorre, por exemplo, no Regulamento Geral de 
Interconexão, que regulamenta o capítulo da LGT que trata das redes 
de telecomunicações (arts. 145 e ss.).  Tal regulamento explicita 
como as prestadoras de serviços de telecomunicações devem 
disponibilizar suas redes (para fins de interconexão), para fins de 
atender o disposto na LGT, que determinou a obrigatoriedade de 
interconexão. 
 
Entretanto, o mesmo não se verifica quando se trata de provedores 
de SVA.  As duas únicas relações que se pode admitir entre a 
ANATEL e tais empresas se referem (I) à certificação dos 
equipamentos de tais provedores; e (II) ao dever das empresas de 
telecomunicações de disponibilizar sua redes aos provedores de 
SVA.   
 
Quanto à certificação, na medida em que tais equipamentos sejam 
conectados à rede pública de telefonia, deve o Órgão Regulador 
verificar se estes não prejudicam ou interferem em serviços de 
telecomunicações prestados sob o amparo de tal rede.  E, por fim, tal 
situação somente encontra amparo porque decorre de lei . 
 
Quanto ao dever das prestadoras de serviços de telecomunicações, 
em disponibilizar suas redes aos provedores de SVA, também existe 
dispositivo legal exatamente nesta linha: 
 
LGT. Art. 60 § 2° É assegurado aos interessados o uso das redes de 
serviços de telecomunicações para prestação de serviços de valor 
adicionado, cabendo à Agência, para assegurar esse direito, regular 
os condicionamentos, assim como o relacionamento entre aqueles e 
as prestadoras de serviço de telecomunicações. 
 
É de se notar que a Consulta Pública em estudo, em seu art. 30, 
estabeleceu obrigação diametralmente oposta àquela prevista em lei. 
 
Ora, o art. 60, §2º, acima transcrito, existe para fins de determinar 
uma obrigação às prestadoras de serviços de telecomunicações, ou 
seja, viabilizar o uso de suas redes pelos provedores de SVA.   O art. 
30 da Consulta Pública nº 417/02 impõe ao provedor de SVA o dever 
de aceitar que uma prestadora de serviços de telecomunicações 
conecte a rede desta última com a dele, o que não pode se admitir. 
 
Portanto, pode-se concluir que o art. 30 da Consulta Pública em 
referência, na medida em que impõe deveres e sujeições a empresas 
que se encontram fora de seu poder regulador (como é o caso dos 
provedores de SVA), exorbitou as competências de seu órgão 
legiferante, sendo, portanto, eivado de nulidade insanável. 
 
  
II. Da Ilegalidade e da Inconstitucionalidade do Dispositivo. 
 
Um dos cânones constitucionais relevantes, na análise do art. 30 da 
Consulta Pública 417/02, é o estabelecido pelo art. 5º, II, da 
Constituição Federal, que assim estabelece: 
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 “II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em 
virtude de lei;”(grifo nosso). 
 
A esse respeito imprescindível trazer à colação as sábias lições dos 
professores Celso Bastos e Ives Gandra Martins : 
 
“(...)Instaura-se, em conseqüência, uma mecânica entre os Poderes 
do Estado, da qual resulta ser lícito apenas a um deles, qual seja, o 
Legislativo, obrigar aos particulares. 
 
Os demais atuam as suas competências dentro dos parâmetros 
fixados pela lei. A obediência suprema dos particulares, pois, é para 
com o legislativo. Os outros, o Executivo e o Judiciário, só compelem 
na medida em que atuam a vontade da lei. Não podem, contudo, 
impor ao indivíduo deveres ou obrigações ex novo, é dizer, calcados 
na sua exclusiva autoridade.” (grifos nossos) 
 
Deveras, o princípio da legalidade (lato sensu) salvaguarda o 
particular contra os eventuais desmandos da Administração Pública, 
marco avançado do Estado de Direito, como bem salienta o mestre 
Norberto Bobbio: 
 
“Do Estado de direito em sentido forte, que é aquele próprio da 
doutrina liberal, são parte integrante todos os mecanismos 
constitucionais que impedem ou obstaculizam o exercício arbitrário e 
ilegítimo do poder e impedem ou desencorajam o abuso ou o 
exercício ilegal do poder.”   
 
Em verdade, não resta dúvida de que a ANATEL ao expedir 
Resolução que contém dispositivo que, por si só, cria obrigações para 
os particulares, extrapola a seara de atribuições que lhe foi 
constitucionalmente delegada, o quê, de forma nenhuma, pode ser 
admitido sob pena de exercício ilegal do poder. 
 
Note-se que a obrigatoriedade de ligação entre as redes das 
prestadoras de serviços de telecomunicações e as redes dos PASI, 
estabelecida na Consulta Pública em referência, não decorre de lei .  
Sendo assim, é defeso à regulamentação esparsa, editada por 
autarquias, criar ou modificar direitos. 
 
Imperioso frisar que a  Carta Magna estabeleceu reserva específica à 
Lei para regrar os direitos e obrigações dos indivíduos e, mais, o fez 
sob a égide de proteção dos direitos e garantias fundamentais. 
 
Vejamos neste sentido, José Afonso da Silva, citando trecho da obra 
"Lezioni di diritto costituzionale", de Giovanni Cristofolini: 
 
Tem-se, pois, reserva de lei quando uma norma constitucional atribui 
determinada matéria exclusivamente à lei formal (ou a atos 
equiparados, na interpretação firmada de praxe), subtraindo-a, com 
isso, à disciplina de outras fontes àquela suboprdinada. 
 
Evidente, desta feita, a intenção do legislador constitucional - ao 
subsumir ao princípio da reserva legal, a compulsoriedade da 
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assunção de obrigações - empreender à esfera individual dos 
particulares a necessária segurança jurídica característica dos 
Estados de Direito. 
 
Frise-se, ainda, que a ANATEL como "entidade integrante da 
Administração Pública Federal indireta, submetida ao regime 
autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com 
a função de órgão regulador das telecomunicações" ocupa posição 
jurídica equivalente à própria administração direta desfrutando das 
mesmas prerrogativas, poderes e sujeições. 
 
Neste sentido, as autarquiasse sujeitam ao disposto no caput do 
artigo 37 da Cosntituição Federal, que retrata a espinha dorsal do 
regime jurídico de direito público, in verbis: 
"Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência..." 
 
Importa ressaltar, desde logo, que as normas que submetem as 
autarquias à obrigação de atuar com legalidade, impessoalidade, 
independência, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência, 
não encerram mero comando, mas verdadeiros princípios 
informadores da atuação estatal, Quanto à importância dos princípios 
para o sistema jurídico, ensina a doutrina:  
 
"Princípio (... ) é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 
diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério 
para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a 
lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a 
tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios 
que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo 
unitário que há por nome sistema jurídico positivo".9  
 
"Princípios de uma ciência são as proposições básicas, fundamentais, 
típicas, que condicionam todas as estruturações subseqüentes. 
Princípios, neste sentido, são os alicerces da ciência. "I o  
 
E sendo dessa magnitude o papel desempenhado pelos princípios em 
relação ao ordenamento jurídico, tem-se por gravíssima e danosa a 
sua inobservância,  
 
"Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma 
qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 
especifico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de 
comandos. E a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, 
porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de 
seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço 
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lógico e corrosão de sua estrutura mestra. " (grifo nosso)  
 
Pois bem, a ANATEL, na qualidade de autarquia, ente da 
Administração indireta e, portanto submetida ao regime jurídico 
administrativo, deve atuar em estrita consonância com os princípios 
que regem esta seara do Direito, sob pena de, não o fazendo, praticar 
grave inconstitucionalidade e/ou ilegalidade.  
 
Note-se que, não se nega aqui o poder normativo conferido às 
Agências Reguladoras, mas sim se defende o seu exercício nos 
termos estabelecidos pela Constituição Federal.  
acordam que se devem conduzir de determinado modo uma em face 
da outra, combinando seus interesses, constituindo, modificando ou 
extinguindo obrigações. O contrato repousa na idéia de um 
pressuposto de fato querido pelos contraentes e reconhecido pela 
norma jurídica como base do efeito jurídico perseguido. Seu 
fundamento é a vontade humana... " (grifo nosso)  
 
Com base nessa afirmação, a jurista conclui que a seara 
contratualista solidifica-se em dois pilares, a saber: a fusão e a 
composição de duas ou mais vontades contrapostas, porém, 
harmonizáveis entre as partes em prol da realização dos interesses 
dos contraentes.  
 
A interferência do Poder Público (através do órgão competente) na 
esfera privada somente se admite em casos de proteção do interesse 
público face ao interesse particular. No caso no art. 30 da Consulta 
Pública nº 417/02, não se verifica qualquer elemento (intrínseco ou 
extrínseco) concebido para fins de resguardo do interesse público. 
Trata-se de interferência em esfera eminentemente privada, na esfera 
da qual o Poder Público não pode agir, sob pena de desvio de poder, 
de finalidade.  
 
Ora, como bem se asseverou acima, os contratos são negócios 
jurídicos bilaterais, isto é, pressupõe o acordo de duas ou mais 
vontades!! Descabido, portanto, que, ao arrepio dos interesses do 
contratado e sem o objetivo de resguardo ao interesse público, 
determine o Poder Público a compulsoriedade de contratação.  
 
De fato, não poderia ser diferente. Aduz o jurista Orlando Gomes, 
nesse sentido  
 
"O conceito de liberdade de contratar abrange os poderes de auto-
regência de interesses de livre discussão das condições contratuais 
e, por fim, de escolha do tipo de contrato conveniente à atuação da 
vontade.  
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A liberdade de contratar propriamente dita é o 12oder conferido às 
partes contratantes de suscitar os efeitos que pretendem, sem que a 
lei imponha seus preceitos indeclinavelmente. " 
 
Em suma, no âmbito do direito privado, a livre convicção das partes 
envolvidas é imperativa e, por isso, faz lei entre elas. Precisa a 
citação do professor Caio Mário, citando Messineo nos magistérios de 
Kant e Boistel :  
 
"(..) o contrato obriga porque as partes livremente o aceitam "  
 
Dissecando a matéria, o civilista preconiza:  
 
"A ordem jurídica, que assegura aos indivíduos a faculdade de criar 
direito e estabelecer uma vincularão efetiva, não se contenta com 
isto, e concede-lhes a liberdade de contratar. No plano puramente 
civilístico, esta se exerce e concretiza nos quatro momentos 
fundamentais da existência dos ajustes:  
 
A - Em primeiro lugar, vigora a faculdade de contratar e de não 
contratar isto é, o arbítrio de decidir, segundo os interesses e 
conveniências de cada um, se e quando estabelecerá com outrem um 
negócio jurídico - contratual (..)  
 
B - Em segundo lugar, a liberdade de contratar implica na escolha da 
pessoa com quem fazê-lo, bem como do tipo de negócio a efetuar. (..)  
 
C - Em terceiro lugar, a liberdade de contratar espelha o poder de 
fixar o conteúdo do contrato, redigidas as suas cláusulas ao sabor do 
livre jogo das conveniências dos contratantes. (..)  
 
D - Finalmente, uma vez concluído o contrato, passa a constituir fonte 
formal de direito (..) ".  
 
O Art. 30 da Consulta Pública n' 417/02 interfere em seara 
eminentemente privada, ou seja, alheia ao interesse ou à res pública. 
Desta feita, fere os princípios constitucionais da livre iniciativa (na 
medida em que compele a contratarão) e os destes decorrentes, 
razão pela qual (e sem prejuízo dos demais vícios insanáveis 
indicados nos itens anteriores) deve ser afastado do ordenamento 
jurídico nacional.  
 
Ademais, a corroborar tudo quanto antes demonstrado, em 
contestação" à Ação Civil Pública, protocolada sob n. O 
2002.72.00.006247- 1, movida pelo Ministério Público Federal em 
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face da ANATEL e outros, a própria Procuradoria Federal da 
Agência (subordinada à Advocacia Geral de União) reconheceu 
sua incompetência para interferir na seara privada dos 
particulares", "ipsis literis":  
 
"Ora, se a transação comercial entre a prestadora e a provedora não 
(com)promete a fruição e continuidade do serviço de 
telecomunicação, pretender que esta Agência imponha limites e 
condicionamentos para tais contratos ou ao livre acesso dos 
usuários aos serviços oferecidos pelas prestadoras de serviço 
de valor adicionado se afigura o máximo de intervenção na vida 
privada. " (parêntesis de correção e grilos nossos)  
 
"O ordenamento jurídico vigente não impõe qualquer restrição as 
atividades prestadas pelas provedoras de serviços de valor 
adicionado, cuja atividade está respaldada nas disposições do art. 
170 da Constituição da República, que assim disciplina: (... )"  
 
"Nesta ordem de idéias, estando a ANATEL adstrita aos princípios 
d@. legalidade, inexiste respaldo jurídico apto a atribuir-lhe 
responsabilidade pela utilização inadequada do serviço de valor 
adicionado e, muito menos, legitimação para impor condicionamentos 
ou vedações a execução de atividade econômica licita e que não 
compromete a fruição do serviço público de telefonia fíxa. " (SIC) 
(grifos nossos)  
 
"Com efeito, os casos descritos na peça de ingresso, como bem 
observou este douto, são questões que não podem ser objeto de 
intervenção judicial, posto que protegidas pelo manto da garantias 
fundamentais descritas em nossa Carta Republicana. "  
 
Conclui a Procuradoria Federal que  
 
"Se não cabe ao autor invadir a liberdade individual do consumidor, 
muito menos a ANATEL pode ser atribuída essa imprópria tarefa, vez 
que a Agência é o órgão regulador das telecomunicações e não da 
vida privada dos cidadãos." (SIC) (grifos nossos)  
 
Assim, reitera-se nossa opinião no sentido de ter a ANATEL, através 
do dispositivo regulamentar em comento (Art. 30 da Consulta Pública 
nº 417/02), invadido esfera eminentemente privada, protegida 
constitucionalmente pela nossa Carta Magna.  
 
É esse nosso parecer  
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(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

§1º. A ligação entre a rede de 
telecomunicação da 
prestadora e equipamento 
terminal ou rede de 
telecomunicação do PASI, 
poderá fazer uso de recursos 
integrantes da rede de outra 
prestadora para constituição 
dessa ligação, nos termos da 
regulamentação. 

§1º. A ligação entre a rede de telecomunicação da prestadora e 
equipamento terminal ou rede de PASI poderá fazer uso de recursos 
integrantes da rede de outra prestadora para constituição dessa 
ligação, nos termos da regulamentação. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

§2º. A ligação entre a rede de 
telecomunicação e o 
equipamento terminal ou a 
rede de telecomunicação de 
PASI deve ser realizada pela 
Prestadora assegurando ao 
provedor a qualidade dos 
serviços prestados. 

Art 30 inciso 2º, sugiro que sejam fornecidos os patamares técnicos 
mínimos a serem oferecidos. 
(Jorge Cavadas Pacheco) 

 §2º. A ligação entre a rede de telecomunicação e o equipamento 
terminal ou a rede de PASI deve ser realizada pela Prestadora 
assegurando ao provedor a qualidade dos serviços prestados. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 30 - modificar a redação desse Art. 30, para que fique claramente 
explicitado que esse direito da prestadora de telecomunicações passa 
previamente pelo direito do PASI a escolher quais prestadoras lhe 
fornecerão telecomunicações. 
(Arthur Cezar de Araujo Ituassu - AT&T do Brasil Ltda.) 

Art. 31. A ligação entre redes 
de telecomunicações de 
suporte a serviços de 
telecomunicação de interesse 
coletivo e equipamento 
terminal ou rede de 
telecomunicação de PASI é 
destinada, exclusivamente, a 
este fim. 

Artigo 31. A ligação entre redes de telecomunicações de suporte a 
serviços de telecomunicação de interesse coletivo e equipamento 
terminal ou rede de PASI é destinada, exclusivamente, ao suporte a 
Provimento de Acesso a Serviços Internet. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

  
 
Comentário: Neste artigo, a Anatel parece dizer que o acesso discado 
à Internet via prestadora de STFC não é STFC, se o código de 
acesso do PASI for não-geográfico (do tipo mencionado no art. 37). 
Isso seria uma inovação, de conseqüências imprevisíveis. Daria 
poder à Anatel de, mediante pequenas medidas regulatórias, alterar a 
definição de um serviço, afetando automaticamente contratos e 
termos de autorização. No caso particular, estaria, por exemplo, 
sendo alterada a essência de um serviço público (o STFC), prestado 
mediante contrato de concessão, com obrigações de universalização 
e continuidade. Só porque o número de destino é um código de 
acesso especial, não-geográfico, o serviço deixaria de ser STFC? 
Mesmo usando a mesma linha, a rede da mesma prestadora de 
STFC, não havendo assinado ou contratado qualquer outro serviço de 
telecomunicações que não o STFC? O que até ontem (ou até hoje, já 
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que o texto da CP 417 não entrou em vigor) era STFC, passa a não 
ser mais? Por que? Passa a ser que serviço? 
Proposta:  Suprimir o Art. 31alvez o serviço não seja o STFC. 
(Luis Carlos Balieiro - Editora Abril) 

§1º. A Prestadora deve 
assegurar o bloqueio de 
chamadas originadas a partir 
de terminações de rede 
destinadas ao Provimento de 
Acesso a Serviços Internet. 

Art. 31. A ligação entre redes de telecomunicações de suporte a 
serviços de telecomunicação de interesse coletivo e equipamento 
terminal ou rede de telecomunicação de PASI é destinada, 
exclusivamente, a este fim.  
 
§1º. A Prestadora deve assegurar o bloqueio de chamadas originadas 
a partir de terminações de rede destinadas ao Provimento de Acesso 
a Serviços Internet.  
 
§2º. Praticará enriquecimento imotivado, aquele que adotar práticas 
diversas daquelas citadas no caput.  
 
Sugestão 
 
Supressão do Parágrafo Primeiro do referido artigo 
(João Ayres da Silva Filho - CIDADE INTERNET) 

§2º. Praticará enriquecimento 
imotivado, aquele que adotar 
práticas diversas daquelas 
citadas no caput. 

Comentário da Intelig ao Art. 31§2º 
 
A figura de enriquecimento imotivado está vinculada à figura do 
equilíbrio econômico próprios, ambos, dos Contratos de Concessão. 
Não se aplica portanto à prestação do STFC no regime privado. 
(Intelig) 

TÍTULO IV 
DO USO DO STFC EM 

COMPLEMENTO A OUTRO 
SERVIÇO DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

Titulo IV - necessidade do desenvolvimento de um novo Titulo IV. 
(Arthur Cezar de Araujo Ituassu - AT&T do Brasil Ltda.) 

 TÍTULO IV - DO USO DO STFC EM COMPLEMENTO A OUTRO 
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES 
 
Comentário da Brasil Telecom: 
 
A Brasil Telecom entende que o uso desta modalidade, caracterizada 
pelo código de acesso 1700, não depende da presente Consulta 
Pública e respectivo Regulamento para ser implementado.  
 
Trata-se de questão relativa ao Regulamento Geral de Interconexão e 
do Regulamento de Remuneração de Redes, acrescido da 
autorização de uso do código de 4 dígitos. Uma vez regulamentada a 
numeração do SCM e definidos os critérios de remuneração das 
interconexões, entendemos que o modelo poderá ser imediatamente 
implementado. 
 
A solução mais econômica, de fácil implementação e rápida expansão 
e capilaridade é aquela que define o escape para a própria rede IP 
associada à prestadora de STFC (função “Gateway”), para 
posteriormente ocorrer as interconexões (Classe V) com as demais 
prestadoras do Outro Serviço de Telecomunicações. Neste caso as 
remunerações de redes seguiriam os princípios de isonomia, 
considerando os volumes de tráfego e outros atributos de rede entre 
as empresas. 
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(Brasil Telecom) 
 DO USO DE OUTRO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES EM 

COMPLEMENTO AO STFC 
Justificativa 
 
É impossível analisar a viabilidade e coerência do modelo proposto 
para uso do STFC em complemento a outro serviço de 
telecomunicações sem conhecimento das regras de remuneração de 
redes aplicáveis neste modelo. 
 
De qualquer forma, a proposta desta CP para o modelo 1700 introduz 
um intermediário adicional na cadeia de acesso à internet, que é o 
provedor do “outro serviço de telecomunicações”. Como em 
praticamente todos os setores da economia e como já evidenciado 
nos modelos de acesso à internet europeus, a introdução de 
intermediários ou aumenta o custo do produto final ou reduz a 
rentabilidade dos outros envolvidos na prestação do serviço. A 
primeira opção certamente não interessa aos usuários de internet e 
não seria permitida pela Anatel. A segunda opção também não é 
possível, pois o Contrato de Concessão é claro quanto à necessidade 
de preservar o equilíbrio econômico-financeiro das Concessionárias 
do STFC, como evidenciado pelas seguintes cláusulas extraídas do 
Contrato de Concessão: 
 
“Cláusula 12.1. Constitui pressuposto básico do presente Contrato a 
preservação, em regime de ampla competição, da justa equivalência 
entre a prestação e a remuneração, vedado às partes o 
enriquecimento imotivado às custas de outra parte ou dos usuários do 
serviço, nos termos do disposto neste Capítulo. 
§1º - A Concessionária não será obrigada a suportar prejuízos em 
decorrência do presente Contrato, salvo se estes decorrerem de 
algum dos seguintes fatores: 
I. da sua negligência, inépcia ou omissão na exploração do 
serviço; 
II. dos riscos normais à atividade empresarial; 
III. da gestão ineficiente dos seus negócios, inclusive aquela 
caracterizada pelo pagamento de custos operacionais e 
administrativos incompatíveis com os parâmetros verificados no 
mercado; ou 
IV. da sua incapacidade de aproveitar as oportunidades 
existentes no mercado, inclusive no atinente à expansão, ampliação e 
incremento da prestação do serviço objeto da concessão. 
 
Cláusula 12.2. - Caberá o restabelecimento da situação econômica do 
Contrato quando ficar demonstrada a inocorrência dos fatores 
indicados no §1º da cláusula anterior, o qual dar-se-á 
preferencialmente pela revisão de tarifas ou por qualquer outro 
mecanismo que, a critério da ANATEL, seja considerado apto a 
neutralizar a situação verificada. 
 
Cláusula 12.3. - Independentemente do disposto na cláusula 12.1., 
caberá revisão das tarifas integrantes do Plano Básico do Serviço 
Local em favor da Concessionária ou dos usuários, nos termos do art. 
108 da Lei nº 9.472, de 1997, quando verificada uma das seguintes 
situações específicas: 
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I.  modificação unilateral deste Contrato imposta pela ANATEL, 
que importe variação expressiva de custos ou de receitas, para mais 
ou para menos, de modo que a elevação ou redução de tarifas seja 
imposta pela necessidade de evitar o enriquecimento imotivado de 
qualquer das partes; 
IV.  alteração legislativa de caráter específico, que tenha impacto 
direto sobre as receitas da Concessionária de modo a afetar a 
continuidade ou a qualidade do serviço prestado;” 
 
Vale lembrar que as cláusulas acima foram essenciais para a atração 
de investidores para o processo de privatização do setor de 
telecomunicações brasileiro e que esse processo foi fundamental 
para viabilizar a universalização dos serviços de telecomunicações no 
Brasil. Fica evidente portanto, que uma das condições essenciais 
para qualquer solução deve ser que ela não prejudique o equilíbrio 
econômico-financeira das Concessionárias. E a introdução de “outros 
serviços de telecomunicações” como intermediários no modelo 1700 
ameaça violar essa condição. 
 
Além disso, é importante ressaltar que as Concessionárias do STFC 
investiram pesadamente para a construção de suas redes. Só a 
Telemar (fixa) investiu mais de R$16 bilhões em sua região desde a 
privatização. Assim, é descabida a introdução de intermediários que 
se beneficiariam da infraestrutura construída e reduziriam a receita 
potencial das Concessionárias, sem nenhuma contrapartida. Não é 
razoável um modelo que imponha obrigações de investimento, direta 
ou indiretamente, às Concessionárias e conceda o direito à 
remuneração para outras operadoras.  
 
É fundamental, portanto, que o detentor da receita no modelo 1700 
seja o STFC e que sejam colocadas em Consulta Pública e 
aprovadas regras adequadas de remuneração pelo uso das redes do 
outro serviço de telecomunicações usado em complemento ao STFC, 
antes da transformação da CP 417 em regulamento.  
 
Um benefício adicional da detenção da receita pelo STFC é que isso 
tornaria mais eficiente as atividades de cobrança, bloqueio e 
desbloqueio das chamadas de internet. 
(Telemar) 

 DO USO DA REDE DO STFC EM COMPLEMENTO À REDE DE 
SCM COMUTADA POR PACOTES 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 32. É assegurado o uso do 
STFC em complemento a 
outro serviço de 
telecomunicações no suporte 
ao Provimento de Acesso a 
Serviços Internet conforme 
disposto no presente 
Regulamento e nos termos 
definidos pela 
regulamentação. 

Artigo 32. É assegurado o uso de segmento de rede do STFC em 
complemento a outro serviço de telecomunicações no suporte ao 
Provimento de Acesso a Serviços Internet conforme disposto no 
presente Regulamento e nos termos definidos pela regulamentação. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 32. É assegurado o uso do STFC em complemento a outro 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

serviço de telecomunicações no suporte ao Provimento de Acesso à 
Internet conforme disposto no presente Regulamento e nos termos 
definidos pela regulamentação. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Art. 32. 
 
Sugestão: apresentar regulamento definindo a natureza, forma e 
condições de remuneração para o acesso a serviços e rede de outro 
prestador de serviço de telecomunicações.  
 
Justificativa: Recomenda-se à Agência atuar de forma preventiva e 
não editar regulamentos genéricos que possam fomentar conflitos ou 
instabilidades, expondo o mercado a elevado risco. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 Art. 32. É assegurado o uso da rede de outro serviço de 
telecomunicações em complemento à rede do STFC no suporte ao 
Provimento de Acesso a Serviços de Internet conforme disposto no 
presente Regulamento e nos termos definidos pela regulamentação. 
 
Justificativa 
A chamada de internet é originada na rede do STFC, por um usuário 
do STFC. O STFC é o detentor da receita. Portanto, deve ser uma 
prerrogativa do STFC utilizar outro serviço de telecomunicações para 
terminar a chamada originada pelo seu usuário (do STFC), caso o 
PASI esteja conectado à rede desse outro serviço de 
telecomunicações. Ver também a justificativa à contribuição ao 
TÍTULO IV desta CP. 
(Telemar) 

 Art. 32. É assegurado o uso da rede do STFC, em complemento à 
rede de SCM Comutada por Pacotes, e vice-versa, para prestação de 
SCM no suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet 
conforme disposto no presente Regulamento e nos termos definidos 
pela regulamentação. 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

 Comentário da EMBRATEL: 
 
É impossível a avaliação desse artigo sem o conhecimento dos 
termos dessa regulamentação a que o mesmo se refere. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

Art. 33. Caberá à Prestadora 
do serviço de 
telecomunicações que faz uso 
do STFC assegurar a 
qualidade do serviço prestado 
observando as características 
técnicas pertinentes. 

Nova redação: Art. 33 
Caberá à Prestadora do serviço de telecomunicações que faz uso do 
STFC, assegurar o correto dimensionamento dos meios para 
assegurar a qualidade do serviço prestado, observando as 
características técnicas pertinentes. 
(Sercomtel S.A.) 

 Artigo 33. Caberá à Prestadora do serviço de telecomunicações que 
faz uso de segmento de rede do STFC assegurar a qualidade do 
serviço prestado observando as características técnicas pertinentes. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 33. Caberá à Prestadora do serviço de telecomunicações usada 
em complemento ao STFC assegurar a qualidade do serviço prestado 
em sua rede para encaminhar a chamada ao PASI a ela conectado 
observando as características técnicas pertinentes. 
Justificativa 
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Embora não seja a responsável pela chamada como um todo, é 
indispensável que a prestadora do outro serviço de telecomunicações 
seja responsável pelo desempenho de sua rede na terminação da 
chamada para que seja garantida a qualidade do processo como um 
todo. 
(Telemar) 

 Art. 33. Caberá à Prestadora do SCM escolhida assegurar a 
qualidade do serviço prestado observando as características técnicas 
pertinentes. 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

CAPÍTULO II 
DAS CONDIÇÕES DE USO 

DO STFC 

 

Art. 34. As prestadoras de 
STFC modalidade local são 
obrigadas a tornar suas redes 
disponíveis para uso do STFC 
em complemento a outro 
serviço de telecomunicações 
de interesse coletivo, e em 
especial, para suporte ao 
Provimento de Acesso a 
Serviços Internet. 

Nova redação: Art. 34 
As prestadoras de STFC modalidade local são obrigadas a tornar 
suas redes disponíveis para uso do STFC, em complemento a outro 
serviço de telecomunicações de interesse coletivo, para suporte ao 
PASI. 
(Sercomtel S.A.) 

 Artigo 34. As prestadoras de STFC modalidade local são obrigadas a 
tornar suas redes disponíveis para uso em complemento a outro 
serviço de telecomunicações de interesse coletivo, e, em especial, 
para suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 34. As prestadoras de STFC modalidade local são obrigadas a 
tornar suas redes disponíveis para uso do STFC em complemento a 
outro serviço de telecomunicações de interesse coletivo, e em 
especial, para suporte ao Provimento de Acesso à Internet. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Comentários da Intelig ao Art. 34 
 
As normas 001/88 e 022/94 que atualmente regulam a prestação do 
SRCP em complemento ao STFC não estabelecem distinção entre as 
diversas modalidades de STFC, o que permite transferir para os 
usuários os benefícios decorrentes da eliminação do fator distância 
no acesso à Internet. Isto configura uma ação efetiva de inclusão 
digital das comunidades localizadas no interior do país na sociedade 
da informação. Para cumprir esse objetivo deve ser retirada a menção 
à modalidade local. 
(Intelig) 

 Art. 34. 
 
Sugestão: estabelecer normas para procedimentos, prazos, 
condições, forma de fiscalização e penalidades nos quais deve se dar 
a disponibilidade prevista no artigo. 
 
Justificativa: é notória a utilização de práticas predatórias das 
operadoras concessionárias de STFC locais, que detém monopólio 
sobre a rede de acesso da última milha no mundo todo. Tais práticas 
são uma constante que somente tendem a ser minimizada mediante 
uma regulamentação clara e detalhada, uma fiscalização permanente 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

e uma atuação direta, rápida e eficiente. Somente um regulamento 
detalhado pode embasar e propiciar tal diminuição. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 Art.34. A prestadora do outro serviço de telecomunicações de 
interesse coletivo é obrigada a tornar sua rede disponível para 
interconexão com o STFC, em especial para o suporte ao Provimento 
de Acesso a Serviços Internet sempre que o PASI ao qual se destina 
a chamada originada no STFC estiver conectado à sua rede 
Justificativa 
Se o PASI optar por conectar-se a uma operadora de outro serviço de 
telecomunicações de interesse coletivo, torna-se uma obrigação 
desta operadora disponibilizar acesso à sua rede pelo STFC para que 
sejam completadas as chamadas de internet originadas por usuários 
do STFC e destinadas ao PASI a ela conectado. 
(Telemar) 

 Art. 34. As prestadoras de STFC modalidade local são obrigadas a 
tornar suas redes disponíveis para uso da rede do STFC para 
prestação do SCM, e em especial, para suporte ao Provimento de 
Acesso a Serviços Internet. 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

Art. 35. O uso do STFC deve 
ser feito por meio de pontos 
tecnicamente viáveis da rede 
da prestadora do serviço, 
observadas as condições 
estritamente necessárias à 
prestação do outro serviço de 
telecomunicações. 

Artigo 35. O uso de segmento de rede do STFC deve ser feito por 
meio de pontos tecnicamente viáveis da rede da prestadora do 
serviço, observadas as condições estritamente necessárias à 
prestação do outro serviço de telecomunicações. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Comentários da Intelig ao Art. 35 
 
A utilização das mesmas rotas de interconexão para suportar 
diferentes interconexões, quando tecnicamente viável, encontra 
precedentes na Decisão XXX da Análise YYY (Análise Embratel X 
Espelhinhos) e no Ofício xxxx que garante à Intelig a utilização das 
rotas de interconexão classe I atualmente existentes para a 
realização de interconexão classe III. 
(Intelig) 

 Art. 35. O uso do outro serviço de telecomunicações de interesse 
coletivo deve ser feito por meio de pontos tecnicamente viáveis da 
rede da prestadora do serviço, observadas as condições estritamente 
necessárias à prestação do STFC em suporte ao Provimento de 
Acesso a Serviços Internet.  
 
Justificativa 
A alteração faz-se necessária em virtude da rede à qual é solicitada 
interconexão pertencer ao outro serviço de telecomunicações 
(Telemar) 

 Art. 35. O uso das redes deve ser feito por meio de pontos 
tecnicamente viáveis da rede da prestadora do serviço, observadas 
as condições estritamente necessárias à prestação do outro serviço 
de telecomunicações.  
Justificativa: Mesma justificativa que a apresentada no artigo 3°. 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

Art. 36. No estabelecimento de 
conexão envolvendo o uso do 

Artigo 36. No estabelecimento de conexão envolvendo o uso de 
segmento de rede do STFC em complemento a outro serviço de 
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STFC em complemento a 
outro serviço de 
telecomunicações são 
aplicáveis: 

telecomunicações são aplicáveis: 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 36. No estabelecimento de conexão envolvendo o uso do outro 
serviço de telecomunicações em complemento ao STFC são 
aplicáveis: 
Justificativa 
Sendo o serviço prestado pelo STFC, utilizando a rede do outro 
serviço de telecomunicações em complemento a sua própria rede, é o 
outro serviço que complementa o STFC, e não o contrário. 
(Telemar) 

 36. No estabelecimento de conexão envolvendo o uso conjunto das 
duas  redes são aplicáveis: 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

 Comentário da EMBRATEL: 
 
A ANATEL ainda não definiu o plano de numeração do SCM, serviço 
este que se constitui provavelmente no principal a utilizar o STFC 
para provimento do STFC. A própria agencia neste reg. art. 37, § 4.º, 
reconhece essa necessidade. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

I – procedimento do STFC 
utilizando Recurso de 
Numeração destinado ao 
estabelecimento do segmento 
entre usuário e a rede do outro 
serviço de telecomunicações; 

I – procedimento do STFC utilizando Recurso de Numeração 
destinado ao estabelecimento de ligação  entre o equipamento do 
usuário e a rede do outro serviço de telecomunicações; 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 I – procedimento da rede de STFC utilizando Recurso de Numeração 
destinado ao estabelecimento do segmento entre usuário e a rede do 
outro serviço de telecomunicações; 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

II – procedimento do outro 
serviço de telecomunicações 
destinado ao estabelecimento 
do segmento até o PASI. 

II – procedimento do outro serviço de telecomunicações destinado ao 
estabelecimento de ligação até o PASI. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 II – procedimento do outro serviço de telecomunicações destinado ao 
estabelecimento do segmento até o PAI. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 II – procedimento da rede de SCM comutada por pacote, destinado 
ao estabelecimento do segmento até o PASI. 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

CAPÍTULO III 
DO USO DE RECURSOS DE 

NUMERAÇÃO DO STFC 

 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 37. É assegurado o Uso 
de Recurso de Numeração 
destinado ao uso do STFC em 
complemento a outro serviço 
de telecomunicações no 
suporte ao Provimento de 
Acesso a Serviços Internet 
destinado, exclusivamente, 

Art. 37. É assegurado o Uso de Recurso de Numeração destinado ao 
uso do STFC em complemento a outro serviço de telecomunicações 
no suporte ao Provimento de Acesso àInternet destinado, 
exclusivamente, para esse fim, observada a regulamentação vigente.  
Justificativa: Este modelo 1700 não prevê determinação dos PAIs, 
pelo próprio recurso de numeração, o que poderá causar problemas 
não só para o direito de escolha do usuário/cliente, como para os 
próprios PAIs. Com a alteração da referência numérica, haverá 
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para esse fim, observada a 
regulamentação vigente. 

também condições de os PAIs ofertarem planos alternativos que 
serão representados em numerações diferentes (sufixos pertinentes a 
cada plano alternativo). 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

 Artigo 37. É assegurado à Prestadora do outro serviço de 
telecomunicações o Uso de Recurso de Numeração destinado ao uso 
de segmento de rede do STFC em complemento a outro serviço de 
telecomunicações, no suporte ao Provimento de Acesso a Serviços 
Internet destinado, exclusivamente, para este fim, observada a 
regulamentação vigente. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 37. É assegurado o Uso de Recurso de Numeração destinado ao 
uso do STFC em complemento a outro serviço de telecomunicações 
no suporte ao Provimento de Acesso à Internet destinado, 
exclusivamente, para esse fim, observada a regulamentação vigente. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

 Art. 37. É assegurado o Uso de Recurso de Numeração destinado ao 
uso do outro serviço de telecomunicações em complemento ao STFC 
no suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet destinado, 
exclusivamente, para esse fim, observada a regulamentação vigente.  
(Telemar) 

 Art. 37. É assegurado o Uso de Recurso de Numeração destinado ao 
uso da rede do STFC em complemento à rede do SCM no suporte ao 
Provimento de Acesso a Serviços Internet destinado, exclusivamente, 
para esse fim, observada a regulamentação vigente. 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

§1º. É vedado o uso de 
serviços de telecomunicações, 
objeto do presente 
Regulamento, sem a prévia 
autorização, por parte da 
Anatel, de Recursos de 
Numeração. 

§1º. É vedado o uso de serviços de telecomunicações, objeto do 
presente Regulamento, sem a prévia autorização, por parte da Anatel, 
de Recursos de Numeração. 
Justificativa: Este modelo 1700 não prevê determinação dos PAIs, 
pelo próprio recurso de numeração, o que poderá causar problemas 
não só para o direito de escolha do usuário/cliente, como para os 
próprios PAIs. Com a alteração da referência numérica, haverá 
também condições de os PAIs ofertarem planos alternativos que 
serão representados em numerações diferentes (sufixos pertinentes a 
cada plano alternativo). 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

 §1º. É vedado o uso de segmento de rede do STFC para os fins 
previstos neste Regulamento, sem a prévia autorização, por parte da 
Anatel, dos Recursos de Numeração. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Art. 37, § 1º. 
 
Sugestão: é preciso que a Agência edite com urgência plano de 
numeração  para o SCM, devendo a eficácia do regulamento proposto 
ficar suspensa enquanto não se verificar a edição de um Plano 
completo de numeração para o SCM. 
 
Justificativa: se não há um plano de numeração para o outro serviço 
que hoje se apresenta como a melhor alternativa ao STFC, somente 
as prestadoras de STFC poderão propiciar o suporte ao provimento 
de acesso a serviços Internet. Nessa situação, há notório privilégio 
atribuído às prestadoras de STFC em detrimento dos demais 
prestadores e em flagrante prejuízo do usuário que não terá opções 
na contratação dos serviços de telecomunicações que dão suporte ao 
provimento de acesso a serviços Internet. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

§2º. Fica destinado ao 
estabelecimento do segmento 
entre usuário e a rede do outro 
serviço de telecomunicações 
Código de Acesso a Serviços 
de telecomunicações de 
interesse coletivo para suporte 
a Provimento de Acesso a 
Serviços Internet, com formato 
[N4N3N2N1], onde 
[N4N3N2N1] correspondem 
aos dígitos “1700”. 

§2º. Fica destinado ao estabelecimento do segmento entre usuário e 
a rede do outro serviço de telecomunicações Código de Acesso a 
Serviços de telecomunicações de interesse coletivo para suporte a 
Provimento de Acesso a Internet, com formato [1+N10N9N8 + 
N7N6N5N4N3N2N1], onde [N10N9N8] correspondem aos dígitos 
“700”,a série [N7N6N5N4N3] identifica univocamente um PAI e a 
série [N2N1] poderá ser definida e utilizada pelo PAI a seu critério. 
Justificativa: Este modelo 1700 não prevê determinação dos PAIs, 
pelo próprio recurso de numeração, o que poderá causar problemas 
não só para o direito de escolha do usuário/cliente, como para os 
próprios PAIs. Com a alteração da referência numérica, haverá 
também condições de os PAIs ofertarem planos alternativos que 
serão representados em numerações diferentes (sufixos pertinentes a 
cada plano alternativo). 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

 Comentário da Intelig ao Art. 37 §2º 
 
A Intelig não consegue compreender como será feito o procedimento 
de marcação através do Código 1700 e como a prestadora do outro 
serviços de telecomunicações será identificada. 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

(Intelig) 
 §2º. Fica destinado ao estabelecimento acesso a suporte ao 

Provimento de Acesso a Serviços Internet, a série de códigos com 
formato 1700 ABCD <código de endereçamento do PASI na rede do 
outro serviço de telecomunicações>, onde ABCD identifica 
univocamente o provedor do outro serviço de telecomunicações de 
interesse coletivo e <código de endereçamento do PASI na rede do 
outro serviço de telecomunicações> identifica univocamente o PASI. 
Justificativa 
Na forma original proposta na CP 417, seria inviável identificar o 
prestador do outro serviço de telecomunicações ou o PASI. O 
endereçamento deve ser semelhante ao aplicado quando um usuário 
do STFC local deseja ligar para um usuário da rede móvel na mesma 
localidade. 
(Telemar) 

§3º. Em caráter excepcional e 
transitório poderá ser 
destinado ao estabelecimento 
do segmento entre usuário e a 
rede do outro serviço de 
telecomunicações Código de 
Acesso de Usuário com 
formato [N8 
+N7N6N5+N4N3N2N1] onde 
[N8+N7N6N5+N4N3N2N1] 
correspondem aos dígitos 
“1700+1700”. 

§3º. É aplicável,  na forma prevista em Regulamentação, a 
possibilidade de escolha, pelo usuário, a cada conexão, da 
prestadora do outro serviço de telecomunicações conforme 
estabelecido pelo Plano de Numeração do respectivo serviço.  
 
Justificativa: A expressão “sempre que viável” não tem precisão 
jurídica, podendo gerar discussões quanto ao seu alcance e 
conteúdo. Sugerimos substituí-la por “na forma prevista em 
regulamentação” 
Com a alteração do § 2º, não se faz mais necessária a determinação 
excepcional e transitória. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 

§4º. É aplicável, sempre que 
viável, a possibilidade de 
escolha, pelo usuário, a cada 
conexão, da prestadora do 
outro serviço de 
telecomunicações conforme 
estabelecido pelo Plano de 
Numeração do respectivo 
serviço. 

 

Inclusão de parágrafo 5º no 
artigo 37. 

Inclusão de novo §5º. -  É vedado ao PASI adotar procedimento que 
negue ou limite o direito de escolha do usuário de sua prestadora de 
serviços de telecomunicações incluindo o uso de recursos de 
software como discadores, pré-configurações entre outros.  
 
Comentário da Intelig à sugestão de inclusão de novo parágrafo no 
Art. 37 
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Para que a ampla e justa competição seja garantida é essencial a 
existência de proibição de que os discadores enviados pelos 
provedores aos usuários pré-selecionem a prestadora de serviços de 
telecomunicações. 

TÍTULO V 
DAS CONDIÇÕES DE 

ACESSO 

 

Art. 38. É assegurado aos 
assinantes dos serviços de 
telecomunicações o direito ao 
bloqueio ou desbloqueio do 
acesso, sem ônus, por 
intermédio dos seus 
respectivos Terminais de 
Telecomunicações, realizado 
pela Prestadora, aos códigos 
de acesso associados ao 
Provimento de Acesso a 
Serviços Internet. 

Art. 38. É assegurado aos assinantes dos serviços de 
telecomunicações o direito ao bloqueio ou desbloqueio do acesso, 
sujeito a cobrança, por intermédio dos seus respectivos Terminais de 
Telecomunicações, realizado pela Prestadora, aos códigos de acesso 
associados ao Provimento de Acesso a Serviços Internet. 
 
Justificativa 
A criação e administração (ativação/desativação) de bloqueios 
específicos para chamadas de acesso à internet seriam muito 
onerosas para as operadoras, em virtude dos fatores abaixo: 
Existem limitações relacionadas à tecnologia e aos equipamentos 
utilizados, que são mais graves e, às vezes, impeditivas no caso de 
centrais analógicas; 
Todas as classes de bloqueio disponíveis já foram utilizadas para 
atender outros serviços em grande parte da rede. Seriam necessários 
novos estudos e procedimentos para re-agrupamento dessas classes 
para viabilizar a criação de nova classe de bloqueio para o serviço 
Internet, causando transtornos para os clientes atuais; 
Seria necessário um estudo para providenciar o bloqueio de 
chamadas originadas a partir de terminais de outras operadoras e ou 
que cursam com outros CSP´s; 
Há complicações para aplicação do bloqueio em chamadas a cobrar, 
principalmente quando originadas a partir de terminais e utilizando 
CSP´s de outras Operadoras.A indeterminação da responsabilidade 
de bloqueio das chamadas a cobrar, em particular, já vem causando 
conflitos entre as operadoras e os provedores. 
(Telemar) 

 Proposta da EMBRATEL: 
 
É assegurado aos assinantes dos serviços de telecomunicações o 
direito ao bloqueio ou desbloqueio do acesso, sem ônus, por 
intermédio dos seus respectivos Terminais de Telecomunicações, 
realizado pela Prestadora, aos códigos de acesso não-geográficos 
associados ao Provimento de Acesso a Serviços Internet 
 
Justificativa: 
 
Nossa contribuição visa adequar o dispositivo ao art. 29 da proposta 
da Agência e ao próprio objeto do regulamento.  
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

Art. 39. O bloqueio é realizado 
por meio de manifestação do 
assinante, ou por seu 
representante legal, na forma 
escrita ou por qualquer meio 
de comunicação à distância. 

 

Art. 40. O desbloqueio é Art. 40. O desbloqueio é realizado por meio de manifestação do 
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realizado por meio de 
manifestação do assinante, ou 
por seu representante legal, 
na forma escrita. 

assinante, ou por seu representante legal, na forma escrita ou por 
qualquer meio de comunicação à distância. 
(Valéria Moura Bello) 

Art. 41. A solicitação de 
bloqueio ou desbloqueio 
dirigida pelo assinante à 
Prestadora que lhe dá o 
acesso deve ser encaminhada 
à Prestadora responsável pelo 
bloqueio, no prazo máximo de 
vinte e quatro horas após o 
recebimento da solicitação. 

 

Art. 42. A Prestadora 
responsável pelo bloqueio ou 
desbloqueio deve proceder ao 
atendimento da solicitação no 
prazo máximo de vinte e 
quatro horas, após o 
recebimento da solicitação. 

Art. 42. A Prestadora responsável pelo bloqueio ou desbloqueio deve 
proceder ao atendimento da solicitação no prazo máximo de setenta e 
duas horas, após o recebimento da solicitação.  
 
Justificativa 
É necessário que seja concedido um prazo mais longo para a 
ativação e desativação de bloqueios, em virtude das dificuldades 
mencionadas na justificativa à contribuição do artigo 38. 
(Telemar) 

Art. 43. O bloqueio e o 
desbloqueio do acesso aos 
códigos, solicitado por 
assinante de serviços de 
telecomunicações, é 
responsabilidade da 
Prestadora detentora da 
receita relativa à comunicação, 
observada a regulamentação. 

 

Art. 44. Visando o uso 
eficiente das redes de 
telecomunicações, o bloqueio 
deverá ser realizado no ponto 
mais próximo da origem da 
chamada, quando for o caso, 
mediante acordo entre as 
Prestadoras envolvidas. 

Proposta da EMBRATEL: 
 
Entendemos ser necessário que a ANATEL fixe o valor devido pelo 
bloqueio. 
 
Justificativa: 
 
A proposta se justifica porque a experiência mostra que as 
prestadoras não chegam em acordo algum e a questão acaba sendo 
submetida a essa Agência. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

TÍTULO VI 
DAS SANÇÕES 

 

Art. 45. A infração, bem como 
a inobservância dos deveres 
decorrentes deste 
Regulamento ou de demais 
atos relativos ao uso incorreto 
de serviços de 
telecomunicações no suporte 
ao Provimento de Acesso a 
Serviços Internet, sujeita os 
infratores às sanções 
aplicáveis pela Anatel e 

Art. 45 
Deve ter o seguinte texto: 
A infração, bem como a inobservância dos deveres decorrentes deste 
Regulamento ou de demais atos relativos ao uso ou fornecimento 
incorreto de serviços de telecomunicações no suporte ao Provimento 
de Acesso a Serviços Internet, sujeita os infratores às sanções 
aplicáveis pela Anatel e definidas na regulamentação. 
(Vagner Gonçalves Leitão) 
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definidas na regulamentação. 
 Art. 45. A infração, bem como a inobservância dos deveres 

decorrentes deste Regulamento ou de demais atos relativos ao uso 
incorreto de serviços de telecomunicações no suporte ao Provimento 
de Acesso à Internet, sujeita os infratores às sanções aplicáveis pela 
Anatel e definidas na regulamentação. 
(Tatiana Marques - Terra Networks Brasil SA) 

TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

TÍTULO VII  
 
Texto Proposto: 
 
"TÍTULO VII  - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS." 
(Brasil Telecom) 

 TÍTULO VII 
 
É necessário que seja estabelecido, pela Anatel, um prazo justo e 
suficiente para que as operadoras implementem esta Consulta 
Pública, haja vista que não existe condição técnica hoje, suficiente 
para esta implementação. 
(Gilberto Saramago Gatti - CTBC Telecom) 

 TÍTULO VII - inclusão dos artigos 49 e 50: 
 
"Art. 49. O Regulamento Geral de Interconexão, anexo à Resolução 
da Anatel de nº 40, de 23 de julho de 1998, deverá ser alterado, 
incluindo-se parágrafo único ao art.4º, que deverá conter a seguinte 
redação: 
 
Art. 4º - (...) 
Parágrafo Único – para efeito deste regulamento, a interconexão 
entre redes de telecomunicações de suporte de Serviço Telefônico 
Fixo Comutado na modalidade local destinada a prover o acesso 
discado à internet não será considerada interconexão Classe I, 
devendo ter suas condições negociadas livremente pelas partes." 
 
 
"Art. 50. O Regulamento de Remuneração pelo Uso das Redes das 
Prestadoras do STFC, anexo à Resolução da Anatel de n.º 33, de 13 
de julho de 1998, deverá ser alterado, incluindo-se os §§ 3º e 4º ao 
art.3º, que deverão conter a seguinte redação 
: 
Art. 3º – (...) 
§ 3º - para a aplicação do §2º deste artigo não será computada a 
interconexão entre redes de telecomunicações de suporte de Serviço 
Telefônico Fixo Comutado na modalidade local destinada a prover o 
acesso discado à internet. 
§ 4º - a remuneração do uso de rede em função da interconexão 
descrita no § 3º deste artigo,acima, será livremente negociada pelas 
partes com base em percentual da tarifa de público não superior a 
trinta por cento." 
(Brasil Telecom) 

 TÍTULO VII - inclusão de novo artigo 46:  
 
Proposta de inclusão deste artigo como novo artigo 46, com o 
seguinte texto: 
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"Art 46. As Prestadoras de STFC, Prestadoras de outros serviços de 
telecomunicações e os PASI que estejam fazendo uso do STFC ou 
das redes de suporte de serviços de telecomunicações para o 
Provimento de Acesso a Serviços Internet em condições diferentes 
das estabelecidas neste Regulamento, devem adequar-se ao 
estabelecido neste Regulamento em até 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de sua publicação." 
(Brasil Telecom) 

 Proposta de inclusão deste artigo como novo artigo, com o seguinte 
texto: 
 
"Art 47. O tráfego local das chamadas para o Provimento de Acesso a 
Serviços Internet não é computado no cálculo de desequilíbrio de 
sentidos de escoamento de tráfego em rotas de interconexão de 
classe I a que se refere o artigo 3º, §2º, do Regulamento de 
Remuneração pelo Uso das Redes das Prestadoras do STFC, 
aprovado pela Resolução nº 33 de 13 de julho de 1998." 
(Brasil Telecom) 

Proposta de inclusão de 
artigo 48 

Proposta de inclusão deste artigo como novo artigo 48, com o 
seguinte texto: 
 
"Art 48. As demais condições de remuneração das redes de 
Prestadoras envolvidas no provimento de acesso a serviços Internet 
serão definidas pela ANATEL em regulamentação específica." 
(Brasil Telecom) 

Proposta de inclusão de 
artigo 49. 

inclusão dos artigos 49: 
 
"Art. 49. O Regulamento Geral de Interconexão, anexo à Resolução 
da Anatel de nº 40, de 23 de julho de 1998, deverá ser alterado, 
incluindo-se parágrafo único ao art.4º, que deverá conter a seguinte 
redação: 
 
Art. 4º - (...) 
Parágrafo Único – para efeito deste regulamento, a interconexão 
entre redes de telecomunicações de suporte de Serviço Telefônico 
Fixo Comutado na modalidade local destinada a prover o acesso 
discado à internet não será considerada interconexão Classe I, 
devendo ter suas condições negociadas livremente pelas partes." 
(Brasil Telecom) 

 inclusão dos artigos 50: 
Art. 50. O Regulamento de Remuneração pelo Uso das Redes das 
Prestadoras do STFC, anexo à Resolução da Anatel de n.º 33, de 13 
de julho de 1998, deverá ser alterado, incluindo-se os §§ 3º e 4º ao 
art.3º, que deverão conter a seguinte redação 
: 
Art. 3º – (...) 
§ 3º - para a aplicação do §2º deste artigo não será computada a 
interconexão entre redes de telecomunicações de suporte de Serviço 
Telefônico Fixo Comutado na modalidade local destinada a prover o 
acesso discado à internet. 
§ 4º - a remuneração do uso de rede em função da interconexão 
descrita no § 3º deste artigo,acima, será livremente negociada pelas 
partes com base em percentual da tarifa de público não superior a 
trinta por cento." 
(Brasil Telecom) 
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Art. 46. Este Regulamento 
substitui a Norma 004/95 
aprovada pela Portaria n.º 148 
de 31 de maio de 1995. 

Artigo 46 - Recomendamos a exclusão do disposto neste artigo. 
(Decio Yuti Sonohara - Internet Group do Brasil Ltda.) 

 Proposta da EMBRATEL: 
 
Sugerimos complementação da redação, que passaria a contar com o 
seguinte trecho: 
 
“Este Regulamento substitui a Norma 004/95 aprovada pela Portaria 
n.º 148 de 31 de maio de 1995, no que for contrário ou incompatível 
com este regulamento.” 
 
Justificativa: 
 
Nossa proposta se justifica pelo fato de que algumas questões 
técnicas abordadas pela Norma n.º 4/95 não foram abordadas pela 
nova regulamentação da ANATEL. 
 
Existem questões de ordem técnica que não foram abordadas pela 
atual proposta da Agência, e que não poderiam ficar a descoberto, 
pelas implicações que suscitam. Uma delas, por exemplo, é a 
questão dos elementos componentes da Internet, que servem para 
diferenciá-la com base em um critério objetivo dos serviços de 
telecomunicações. Na medida em que a Norma constitui um 
referencial seguro e ainda válido, do ponto de vista técnico, para a 
correta delimitação da Internet – ponto deficiente da proposta da 
ANATEL – temos que é necessário que apenas o que for 
incompatível com a presente proposta seja revogado, permanecendo 
o restante que não foi disciplinado.  
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

Proposta de inclusão de 
artigo 

Art. 47- Após 90 dias da publicação deste Regulamento,  as 
Prestadoras não poderão utilizar recursos de numeração local 
geográficos, destinados a uso do STFC para suporte ao Provimento 
de Acesso à Internet. 
  
Justificativa: A inclusão deste artigo estabelece a migração obrigatória 
do sistema atual para os novos modelos. Com isso, estar-se-á 
padronizando e simplificando a forma de acesso à Internet, sem 
causar nenhum prejuízo, quer ao usuário, quer ao PAI ou quer à 
Prestadora. Para o usuário, terá ele, no novo sistema,  a 
discriminação das chamadas Internet nas suas contas telefônicas, o 
que não ocorre no sistema vigente. Ademais, o sistema 0700 (Plano 
Básico) preservará todas as condições (tarifa reduzida, multimedição, 
pulso único, etc) que o usuário usufrui atualmente, não havendo, 
portanto, por parte do usuário, nenhum problema quanto à migração 
obrigatória. Ressalte-se também que o sistema 0700 é considerado a 
democratização do uso da Internet, visto que, por simplificado, 
facilitará a adesão de mais e mais usuários. Mantendo-se os dois 
sistemas, um usuário do sistema antigo não irá entender porque não 
tem os mesmos direitos que tem um usuário do sistema 0700 (por 
ex.: conta discriminada). Os mesmos benefícios ocorrerão no modelo 
1700 Quanto aos PAIs, o novo sistema, ao exigir, para obtenção dos 
recursos de numeração, que os mesmos sejam devidamente 
registrados no órgão competente, bem como, pelo fato de todos virem 
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a ter um  número não-geográfico, essas condições propiciarão a fácil 
identificação de todos eles, o que beneficia os usuários. No que diz 
respeito às Prestadoras, com o novo sistema, reforçado pelas novas 
normas que serão editadas pela ANATEL, por certo inibido estará o 
problema do sorvedouro de tráfego. 
(Carmen Cecilia Nogueira Beda - CyberSpace Inf e Pub Ltda)  
(Manoel Henriques Monteiro Wanderley)  
(Andre Rocha Passos - Worldwide Business Consultoria Ltda.) 
 (Cesar Patti Manzato,Maria Cristina de Oliveira, Marcus Vinicius 
Sinhorini Gomide, Rodolfo Carlos Silveira, Leny Marçal Vieira 
Manzato, Assis de Paula manzato - Rio Preto Net Informática Ltda) 
 (ABRANET-SP) 
(Murillo Marques Junior - MSM Internet Ltda.) 
(Luiz Arnaldo Kavalli) 
(Ieda Lilian Neves Carvalho) 
(Jeronimo de A. Barros) 
(Eduardo Parajo - Durand do Brazil Ltda) 
(UOL - Luiz Antônio Molento de Moraes) 

 Alterar a numeração para artigo 51. 
(Brasil Telecom) 

Art. 47. Este Regulamento 
entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 47: 
Alterar a numeração para artigo 52. 
(Brasil Telecom) 

 Art.47. Este Regulamento só entra em vigor após incorporar o 
resultado de uma Consulta Pública que inclua a Remuneração pelo 
Uso de Redes no Suporte ao Provimento de Acesso a Serviços de 
Internet. 
Justificativa 
Não é possível analisar conclusivamente e aprovar a presente 
proposta de regulamento sem o conhecimento das referidas regras de 
remuneração. 
(Telemar) 

 Proposta da EMBRATEL: 
 
Sugerimos modificação na redação do dispositivo, que passaria a ser 
a seguinte: 
 
“Este Regulamento entra em vigor seis meses após a data de sua 
publicação, ou seis meses após ter sido publicada toda a 
regulamentação complementar a este regulamento, o que ocorrer por 
último”. 
 
Justificativa:  
 
Existe a necessidade de um prazo para elaboração e implementação 
pela prestadora, e aprovação pela ANATEL, de um plano alternativo 
de serviço. Dessa forma, as prestadoras – e principalmente as 
concessionárias, que a princípio terão a obrigação de lançar planos 
alternativos – poderão se preparar melhor para essa realidade. 
 
Para o desenvolvimento de Plano Alternativo, a prestadora deve 
conhecer todas as regras envolvidas, especialmente quando utiliza a 
rede alheia, pois se colocam questões importantes: como vai 
remunerá-la?, Com base em que critérios? Precisa de todas as 
informações pertinentes para que possa definir as características de 
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seus Planos. 
 
Uma vez que isso seja feito, a prestadora precisará de um prazo para 
sua implementação, que na média atual não é inferior a seis meses – 
isso, ressalte-se, com o conhecimento completo das condições. 
 
A proposta da Agência causa espanto porque: as prestadoras SCM 
até hoje não conhecem plano de numeração, as condições em que 
terão que remunerar as redes do STFC (em função de volume, 
horário do dia, distância etc). Como poderão iniciar a elaboração de 
um plano e ofertá-lo ao mercado? 
 
A entrada imediata só traz benefício a um grupo de prestadores: o 
das concessionárias locais, que possuem todos os meios necessários 
à prestação do serviço. Isso lhes daria uma vantagem competitiva de 
ser a primeira no novo serviço, o que não estaria de acordo com os 
princípios da livre, ampla e justa competição e da isonomia.   
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

Proposta de inclusão de novo 
Título – DAS DISPOSIÇÕES 

TRANSITÓRIAS 
 

Inclusão de novo Título – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 

Proposta de inclusão de um 
novo artigo 49. 

Novo artigo 49: 
 
Art 49 – De acordo com o Art. 214, I da Lei Geral de 
Telecomunicações, enquanto não for editado o “Regulamento de 
Remuneração pelo Uso das Redes do STFC nas chamadas 
envolvendo o SCM” referido no Art. 32, as Normas 001/88 e 022/94 
do Ministério das Comunicações continuarão a balizar a utilização do 
STFC para acesso discado a redes de comutação por pacotes. 
 
Comentário da Intelig sobre a Inclusão de novo Art. 49 no Título 
Disposições Transitórias 
 
Conforme mencionado pelo Superintendente de Universalização nas 
Audiências Públicas realizadas sobre a consulta pública as Normas 
001/88 e 022/94 regulamentam o acesso discado a redes de 
comunicação de dados que podem ser utilizadas no suporte a 
serviços associados à Internet. desse modo a referência às Normas 
001/88 e 022/94 mostra-se oportuna e necessária. 
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Contribuições de caráter 
geral 

Até que enfim se pensou em algo de bom. Parabéns aos 
idealizadores e espero 
que a idéia passe no congresso. Ficarei torcendo. 
(Francisco Marchi) 

 Sou a favor da proposta de baratear o acesso a internet. (Sérgio) 
 estou enviando minha opiniao sobre a cobrança reduzida das taifas 

telefonicas para acesso a  internet!! 
Acho isso uma Otima Atitude por parte da Anatel pois, num pais 
subdesenvolvido como o nosso Querido Brasil, q Passa por uma crise 
de tal tamanho, q torna as vezes inviavel a compra de um 
microcomputador por parte de usuarios de Classe Media Baixa, 
quando viavel compram micros com altos parcelamentos e juros, e 
ainda sequiserem ter um acesso a internet, as vezes em sua cidade 
nao ha um Provedor Local, Isso acaba impossibilitando o uso da rede 
mundial de computadores por parte desses usuarios!!! 
 Resumindo!! Essa atitude é Uma das poucas coisa Decentes q ainda 
acontecem nesse Pais!! 
Espero q realmente se Concretize!!! 
 (Marcelo Menezes) 

 Gostaria de sugerir um modelo semelhante ao utilizado nos EUA, em 
que o usuario paga uma taxa de $30,00 dolares, APENAS para a 
operadora de telefonia, e tem o acesso ilimitado e de alta velocidade. 
Ou seja, as operadoras de telefonia deveria disponobilizar 
gratuitamente o servico. Em que nos EUA com $30,00 X $3,50 ( valor 
do dolar hoje ), seria igual a R$105,00. Ou seja, aqui no Brasil, alem 
de pagarmos a operadora de telefonia, ainda temos que pagar um 
provedor de acesso, o que dobra o valor, pois temos que dar lucro 
para duas empresas, que nos sairia no valor de pelo menos 
R$200,00, o dobro do valor americano, sem levar em conta que 
temos uma renda muito inferior a deles. 
  
Gostaria de frisar que a tecnologia usada para banda larga pela 
TELEMAR, ou outra fixa, em que o cliente solicita para ser instalado o 
serviço de alta velocidade, como se a necessitasse de alguma 
mudança, ou seja, eles não disponibilizao o serviço apenas pra 
lucrarem mais com as ligacões em o cliente nao tem nenhum controle 
dos seus gastos. Verdadeiramente, basta apenas a telemar 
disponibilizar no sistema e temos o modem de acesso. 
 Gostaria de lembra que a uns 8 anos atras, a assinatura do telefone 
fixo erra pelo menos 70% mais baixo, sem contar que hoje somos 
lesados por um metodo de cobraça de 20 anos atras e ainda com 
uma falsa melhoria do nosso sistemas. Pois poderiamos dizer que 
melhorou a prestação de servico com uma empresa que bloqueia 
ligações sem ser solicitados, e ainda nao melhorou em nada o servico 
de internet para os usuarios? 
Grato pela Atencao 
(Alonso Segundo) 

 Senhores, bom dia. 
estou enviando esse correio eletrônico na intenção de contribuir sobre 
o Fim  
do Pulso Único. Sou usuário noturno e semanal da Internet e logo 
pergunto:  
Por que o fim do pulso único, se a tarifa da telefonia já é cara demais,  
inclusive pulsos e taxas de assinatura residencial. O argumento das  
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operadoras locais é o seguinte: Agora todo mundo pode ter telefone. 
Grande  
coisa, pois agora, as classes C e D, vivem só para pagar taxas de 
água, luz  
e telefone, além do telefone celular. Nós estamos em um país  
SUB-desenvolvido, e pagamos caro aqui para manter o padrão de  
desenvolvimento dos Norte-Americanos lá em cima. O presidente 
Fernando  
Henrique foi um ótimo presidente: para os empresários, para os 
banqueiros e  
para os operadores de serviço indispensáveis para a população. Para 
a classe  
média, foi mal e para os probres, uma desgraça. Agora, somos um 
País  
dominados pelas empresas e escolas e faculdades particulares, onde 
cada vez  
mais, o capital comanda o sentimento das pessoas e domina até 
mesmo a massa  
pensante, tudo submisso à ordem externa, que a maioria da 
população nem  
sequer sabe que existe. Viva à globo! Viva ao Casseta e Planeta! 
Viva à  
XUXA! 
Adam Smith foi muito feliz ao pregar o liberalismo econômico. 
 
Bom, como não tenho muitos argumentos, termino aqui. 
(Wanderson Rebello) 

 Bem eu acho que deveria ter um canal de internet esclusivo com o 
operador de telecom  
 exemplo: na mesma linha ter dados e voz simultaneos, e a taxa de 
conexao para dados seja com uma tarifa diferenciada de voz, 
tarifando uma taxa por conexao. 
para isso pode-se usar o ISDN, pois as telecom já tem esse serviço 
mas o preço é alto, espero que utilizem esse meio de conexão. 
(Leonardo Spanhol) 

 Em relação ao fim da internet grátis, acho que a politica mesquinha 
deste país deveria primeiramente ver a opnião dos milhões de 
brasileiros que fazem uso deste serviço. Afinal estamos numa 
democrácia!  
(Rafael Rodeguer) 

 Internet grátis 
 
E mais um aberação do poder financeiro em cima dos interesses dos 
cidadãos. Realmente essa atitude da ANATEL, leva a creditar que 
esta instituição e mais uma das instituições pública que e só fachada 
só beneficia as empresas que fazem lob. Gostaria de saber que 
democracía e essa, onde o cidadão vai ter que ser obrigado a pagar a 
internet para poder ter acesso a internet. Mais uma vez o descredito 
da instituições pública. O papel da ANATEL seria era de fiscalizar os 
serviços dessas empresas que estão nas lista em primeiro lugar nos 
PROCONS, e até agora e so blá blá, falando que aplica multas mais 
até ai nada. Realmente e uma instituição que so pensa em ajudar as 
empresas grandes menos no cidadão brasileiro. Espero que vôces 
realmente fiquem do lado do povo que não tem condição de pagar 
mais uma nada neste pais. Obrigado pela atenção, mais e revoltante.  



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

(Victor D`Andrea Palmeira) 
 internet gratis 

Acabar com a internet gratis? Isso é uma vergonha 
(Donizeti Rodrigues) 

 Fim da Internet gratis. 
 
Sou totalmente, contrário a essa decisão, tendo em vista que nós 
brasileiros, já arcamos com muitos impostos e a Telefonia fixa está 
vergonhosa, temos um serviço ruim e com um preço que faz jús ao 
salario mínimo pago a nós coitados brasileiros. sugerir só não basta 
se fáz necessário que algum cara macho faça algo por nós, coitados 
brasileiros. quanto a anatel a bem da verdade não o porque de sua 
existência, gostaria de uma explicação , mas que fosse convincente, 
pois já me cansei de ouvir e ler explicações, nada convincetes. 
(Eli Oswaldo Borsetti) 

 Como aposentado pelo INSS, com rendimentos insuficientes para 
pagamentos de novas taxas, manifesto a minha mais profunda 
preocupação com os destinos que pretendem dar aos serviços de 
internet gratuito no Brasil. As pressões do poder economico sobre a 
sociedade brasileira, objetivando gerar faturamento, gerar ganhos de 
capital em um serviço de "utilidade pública"como é o caso da Internet, 
me deixa pasmo, quando penso que essa verdade está para ser 
efetivada no Brasil. Sei e percebo, todos os dias quando conecto, que 
Telemar e outras prestadoras de serviços telefonicos, perceberam o 
vilão que existe no sistema Internet e pressionam os poderes 
constituidos para permitirem a cobrança pelas conexões de Internet. 
Isto é um desrrespeito ao povo brasileiro e um retorocesso á cultura 
neste País. Caso esta medida seja adotada, ou seja, o término da 
Internet Grátis, será o fim do uso da Internet em pelo menos 5 
terminais de computadores. Todos os meus filhos, que são pobres, 
iráão abandonar essa opção. Inclusive eu, que por ser aposentado, 
não conseguiria suportar a fome por faturamento de uma Telemar, 
suportada por uma Anatel, que tenta a qualquer custo, sob o titulo de 
regulamentação, extinguir a socialização dos serviços de Internet 
nesta País. É lamentável, profundamente lamentável, que isto esteja 
prestes a acontecer. Em minha opinião, em processo anterior, eu 
estaria concordante com uma tarifa reduzida para a internet paga e 
jamais pagar pela internet gratuita já existente e funcionando. Por 
sinal melhor que a paga. Lamento. Nosso Pais não tem solução 
mesmo. Basta surgir um vilão ou se perceber que determinada área 
poderá gerar faturamento para o governo ou para um grupo 
econômico poderoso, que a classe pobre tem que pagar a conta. 
Imagine 6 milhões de internautas gratuitos pagando pulsos de 
telefonia fixa ou móvel para acessar á Internet. A telemar briga por 
este segmento, a partir o incremento da realidade da Internet. Bastou 
o assunto chamar a atenção que os avarentos estão em cima 
brigando para faturar mais e destruir aquilo que passou a ser terapia, 
cultura, estudo, pesquisa, distração etc e etc, para a sociedade pobre, 
deste País. Deus queira que o Lula modifique isto.  
(José Oscar Rocha) 

 Clones do Sucesso 
Minha sugestão é que as companhias que são deficitárias e não 
conseguiram gerar receita através da internet paga, sigam o exemplo 
de sucesso do IG, o qual utilizo há 3 anos e tive pouquíssimos 
problemas. Se as "tais" provedoras incompetentes não saem do 
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prejuízo, que vendam suas operações as telefônicas regionais e 
desburocratizaremos mais uma etapa neste processo. A populaçao 
brasileira já é onerada em tudo, o governo "privatizou" as telefônicas 
e continua sendo sócio cobrando 25% de imposto (1/4 do lucro bruto), 
o que onera e muito o custo final mensal de todos nós assinantes. 
Pagar ou escolher uma provedora para obter um serviço melhor, ou 
que ofereça muito mais (banda larga, suporte e etc.) é a melhor forma 
de democracia, e para quem não quer e ou não pode pagar e está 
satisfeito com o provedor atual, tal intervenção da ANATEL neste 
momento significa ao meu ver, uma grande volta a ditadura digital, 
imposta por lobbies instalados no poder para tirar as incompetentes 
do buraco e jogar "nós" os futuros orfãos dos provedores gratuitos 
neste buraco. Que as operadoras comprem as provedoras e 
forneçam o acesso gratutito aos brasileiros. Provedores de Internet 
grátis é sinônimo de ter acesso a informação sem que haja 
discriminação. 
(Luís Eduardo Marascalchi) 

 APARTHEID DIGITAL 
Gostaria que o IG listasse no seu site, ou diretamente aos assinantes, 
nome de político(s) envolvido(s) no esquema do apartheid, para que 
pudéssemos através dos e-mails desses parlamentares dizer da 
nossa revolta sobre a proposta. Agradecido 
(Marco Aurelio Pinto De Arruda) 

 Necessidade de acesso universal 
 
Senhores, não acredito que não saibam que milhares de instituições 
educacionais, no Brasil, utilizam os provedores de acesso gratuito à 
Net. Vocês querem restringir isso? Vão suprir de que forma? Teremos 
subsídios? 
(Marco Aurélio Lopes) 

 nao mexer 
 
Sugiro que, em vez de acabar com os provedores gratuitos, incentivar 
os provedores pagos a, se não abaixaremos preços, a pelo menos 
criarem "facções" gratuitas deles mesmos. Caso acabem com os 
provedores gratuitos, vai acontecer como muitas outras coisas neste 
pais: só os que tem mais posses teram acesso. O que acontecerá 
com as escolas dos governos? Nossas crianças não teram mais 
acesso? 
(Mauricio de Carvalho Keller) 

 O Brasil precisa de força... E não acabar com a força do Brasil... 
 
Pessoal, Me recuso a acreditar, que este manifesto feito por vocês, 
vai levar o fim dos acessos gratuitos no Brasil. O Brasil é um pais em 
evidencia, precisa de força para crescer, força quer dizer 
colaboração, agir em grupo. Pelo que consta, vocês por ter o dominio 
em mãos, quer acabar com o crescimento da internet no Brasil. 
Imaginem só o prejuizo que isso pode trazer, milhares de pessoas 
hoje utilizam este meio gratuito. Enfim vamos nos unir para fazer um 
Brasil melhor, e não um Brasil pior... Pense nisso....  
(Márcio Palharim) 

 Internet Gratis 
 
Devemos manter a Internet gratis. Todo Brasileiro que não tem 
possibilidade de usufruir de Provedor pago, merece o respeito de ter 
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a possibilidade de utilizar-se de Internet gratis. Não posso acreditar 
que com a iliminação de Internet gratis o Brasil esteja à caminhar 
para frente. Pois esta dificultando o caminho dos menos favorecidos. 
Atenciosamente, (Nilson Rodrigues Silveira) 

 apoio 
 
É importante lutar para que isso não aconteça, já somos carentes de 
tanta coisa, pelo menos através da Internet Grátis, conseguimos 
acessar sem ter que desembolsar mensalidades para um provedor, 
que para os padrões economicos de nosso povo infui bastante. 
Espero que os responsáveis por essa idéia de acabar com a IG se 
sensibilize, olhando mais uma vez para esse povo sofrido. 
(Maria Eronides De Lima) 

 Acesso gratuito à Internet 
 
A maior ampliação possível (ou, ao menos, a manutenção do modelo 
atual em que tal acesso gratuito é permitido) do acesso gratuito à 
Internet, mediante tão-só o pagamento da ligação telefônica ou de 
outro meio de comunicação equivalente para conexão com o 
provedor de acesso é a minha sugestão. A existência de provedores 
gratuitos de acesso à Internet, afora ser uma inteligente, leal e 
competitiva prática econômica capitalista, é uma importante forma de 
democratização da informação ("inclusão digital") numa sociedade tão 
desigual como a nossa, em que a imensa maioria da população vive 
na mais absoluta miséria, seja por motivos históricos arcaicos, seja 
por uma má condução da economia nacional há décadas. Mesmo a 
classe média brasileira, na atual conjuntura econômica, têm 
dificuldade para custear até mesmo os serviços telefônicos: que se 
dirá, então, de pagar um provedor de acesso à Internet. A eliminação 
de tal acesso gratuito à Internet seria mais um duro golpe não só nos 
princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, 
regedores da nossa ordem econômica, como também um verdadeiro 
massacre e retrocesso para a educação, a cultura e o direito à 
informação nacionais. Por estes motivos, sugiro que o Governo 
Federal incentive, ao máximo possível, a ampliação do acesso 
gratuito à Internet, através de provedores também gratuitos. 
(Alexandre De Palma Neto) 

 Interesse alheio 
 
Estão querendo acabar com a Internet gratais talves seja por 
interesse alheio, deve estar mexendo com aquele filão que só 
pensam em lucro para si mesmo, mesmo sabendo que no Brasil mais 
da metade que usa a internet não tem condições para pagar um 
proverdor, e são esses pagos que estão querendo acabar, mas eu 
creio que a ANATEL sendo um orgão de principios morais não se 
deichará ser levada pela essa massa de gananciosos da sosiedade. 
Acabar com a Internet Gratis Jamais!!!!!! Atenciosamente (Jose 
Roberto Barbosa) 

 Trocar comida 
 
Acho um absurdo o governo no final de seu mandato, querer mudar a 
lei antes de sair. Me deixa um pouco preocupada, pois tem se a 
impressão de quer favorecer alguém que ao longo de seu mandato 
não conseguiu nada! Qual é o propósito desta mudança? A quem 
beneficiará? Já que estamos começando com um governo 
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genuinamente eleito pelo povo e que almeja zerar a fome neste pais, 
gostaria de sugerir que aqueles que tem condições de doar 5 a 10 kg 
de alimentos não perecíveis, fizessem a doação como forma de 
pagamento, enviando como comprovante o valor , local e produto 
comprado via email ou de uma outra forma via internet. Temos que 
lutar por aquilo que já conquistamos e não perder simplesmente para 
satisfazer a vontade de poucos. Se o IG fizer um plebicito via internet, 
mostrar a vontade do povo que é aquela que sempre vence no final. 
Obviamente sou a favor da Internet gratis e como usuária, sou uma 
das pioneiras. 
(Aurea Regina De Abreu Rosas) 

 Cancelamento da Internet Grátis 
 
Bem, na minha opinão não deve acabar com a internet grátis, pois a 
mesma ajuda a muitos brasileiros em muitos aspectos, e brasileiros 
esses que muito pouco tem condições de pagar a linha telefonica e 
tampouco ao provedor que no caso eu considero muito caro. A 
internet só deveria nao ser grátis, às pessoas que realmente tem 
condicões financeiras e principalmente à empresas, pois creio que as 
empresas devem utilizar a internet mais do que os proprios 
brasileiros, destacando em categoria, os estudantes, professores e 
outros. Acho ainda, que, se a internet grátis for cancelada, a acesso a 
internet so ficara possivel ao pessoal de classe alta e media. 
(Romilson Gomes Da Silva) 

 fim da internet 
 
Concordo plenamente com o editorial do IG, com relação ao fim da 
Internet gratis. Há necessidade realmente que que haja melhores 
exclarecimentos a quem iteressa tal processo um vez que assim 
como eu existem outras milhares de pessoas que so tem acesso a 
este brilhante serviço internet gratis, cedido pelo ig porque não temos 
possibilidades que pagarmos um provedor. É necessário que o Sr. 
presidente da Republica que foi eleito com 52.0000 de votos venha a 
publico dizer realmete o que esta por traz de tal estranheza, alem do 
que este é um dos piores momentos para se discutir esse assunto 
face as difuldades financeiras de milhares de brasileiros., que volto a 
dizer só acessam a interne porque há um provedor gratia.  
(Maria Lucia Lopes Sales) 

 Inclusão Digital 
 
Mais uma vez estão querendo acabar com o direito dos menos 
assistidos. A "ganância" dos poderosos que podem fazer "lobby" 
detonam qualquer possibilidade de direitos dos que têm menor 
condição financeira. Será que alguém olhará por nós neste momento 
ou os provedores pagos ganharão novamente? Que nosso novo 
governante acabe com isso "imediatamente".  
(Roberto Soares de Castro Santos) 

 Internet Grátis 
 
Acho que esse documento deverá esperar a entrada do novo governo 
para que seja amplamente debatido por todos os setores da 
sociedade diretamente envolvidos. Sou a favor da Internet Grátis 
porque ela democratiza o acesso à rede para uma sociedade tão 
pobre como a brasileira e tão carente de serviços gratuitos em geral. 
Internet grátis também é sinônimo de mais Educação para o nosso 
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povo. A Anatel deveria sim se preocupar em cobrar um serviço de 
mais qualidade às operadoras de telefonia, fiscalizando e penalizando 
o péssimo serviço que a Telemar e Embratel vêm oferecendo a este 
grande mercado consumidor que é o Brasil.  
(Sonia Regina Ferrari) 

 não à internet gratis 
 
a internet gratis não deve acabar. é preciso lembrar que nem todos 
têm condição de pagar assinatura de um site. grande parte das 
pessoas que têm computador em casa no brasil, estão pagando à 
prestação, e em muitos casos parcelas bem apertada dentro do 
orçamento familiar.como todos sabem, o trabalhador brasileiro vive 
com um mísero salário. 
(Orrubens Da Silva) 

 O fim da Internet grátis. 
 
Devido o empobrecimento da população brasileira, em virtude do 
descaso do governo federal, não se importando com o desemprêgo, 
além do comportamento omisso dos nossos políticos, muitos dêles 
apenas se preocupando com suas contas bancárias e demais 
benefícios, a criação de impostos cuja finalidade nem sempre chega 
ao seu objetivo, é mais uma afronta ao povo a extinção da Internet 
Grátis, pois pelos motivos acima descritos, já pagamos para as 
companhias telefonicas os impulsos devidos ao uso da Internet. 
Outrossim, a Internet Grátis é um veículo poderoso de propaganda e 
informação, que move o mercado, pois é usada pela maioria dos 
internautas.Portanto quero a continuidade dos padrões atuais. 
(Valdir Alves) 

 Nada de mudança! 
 
Simplesmente deixe funcionar do jeito que já vei funcionando,deixem 
as pessoas acreditarem que pelo menos no mundo virtual somos 
primeiro mundo.As pessoas compram seus computadores a perder 
de vista e agora começam a cogitar a possibilidade de se cobrar pelo 
uso da internet,fora com isso! 
(Marcos Antonio De Assis) 

 consulta publica 
 
só posso definir o que estão nos querendo fazer é simplesmente um 
absurdo. proibir a unica coisa que temos neste pais grátis: é um 
absurdo.  
(Propercio Xavier Da Silva Filho) 

 Internet gratuita 
 
Sou contra o fim da Internet gratuita 
(Marlene Stephan Grignani) 

 internet gratis 
 
Acabar com a internet gratis , seria o mesmo que fechar 10.000,00 
escolas e biblioteca. Sera que seremos futuros Sr Creysson 
(Paulo Henrique De Souza) 

 Fim da Internet Gratis 
 
Seria um absurdo incalculavel acabar com o provedor de acesso 
gratis. Eu sou uma pessoa sem recursos para pagar um provedor de 
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acesso a internet, mas graças ao provedor gratis, tenho acesso 
constante e ate compro on-line. Caso se extingua o acesso gratuito, 
tao cedo acredito que nao terei acesso a internet. obs.: nao tenho 
nem mesmo micro, acesso de micros alheios. 
(Marcia Jaqeline Sousa De Moraes) 

 DITADURA JÁ ERA... 
 
Se a Anatel tem interesse em realizar um bom serviço e garantir o 
direito dos usuários dos serviços de telecomunicações, meus 
parabéns. Muito embora todas as vezes que busquei apoio por 
diversos problemas, fui ignorada pela sua equipe de telemarketing, 
que fica de dar um retorno e nada. Impedir o pobre de ter um acesso 
gratuito a Internete é no mínimo uma forma de CENSURA financeira, 
espero que os executivos desta empresa se voltem para resolver 
problemas realmente sérios que são de sua competência e NÃO 
retirem do povo um direito que já é contituido. E que não gera 
despesas para o governo. 
(Lenita Paiva Casimiro) 

 prorrogaçao de prazo da consulta publica 417 
 
Sugiro as autoridades que presidem a Anatel e outros orgaos publicos 
federais envolvidos que prorroguem o prazo ref.ao termino da 
consulta publica 417, para final de janeiro de 2003, pois e publico e 
notorio que o pais para no final do ano, corre o atual governo o risco 
de cometer mais um ato de exceçao contra os usuarios mais carentes 
da internet,correndo o risco de o governo FHC acabar com o acesso 
gratuito a rede mundial de computadores, o que seria contrario ao 
discurso do presidente da republica que deseja a democratizaçao dos 
meios de comunicaçao. Registrem meu voto de repudio a tais praticas 
que visam prejudicar mais uma vez o sofrido povo brasileiro, ja que a 
net hoje e uma poderosa ferramenta de trabalho e de lazer. 
Atenciosamente  
(Miguel Inacio Weingartner) 

 internet gratuita 
 
Como os senhores irao fazer com os desempregados ? Unica 
maneira de entregar curriculo e pela internet O desempregado nao 
tem dinheiro . Nao conseque entrar na empresa. As empresa nao 
aceita nem que voce passe na frente pois quando nao e a camera 
que te exclui sao os seguranca ,e quando nao e o seguranca e o 
guarda da portaria . Com o preco da passagem nas alturas. Com o 
preco das postagem tambem nas alturas. E agoras senhores os 
senhores vao dificultar ainda mais a nossa situacao, vamos pensar 
melhor neste caso nao quero sensibilizar ninque mas quero 
simplesmente que os senhores magistrados pensem nesta classe que 
perdeu moral , credito , amigos familia , sobrevivivem como DEUS 
quer . atenciosamente, 
(Alencar Antonio De Lima) 

 direito adiquirido 
 
bom dia. vou dar um exemplo para melhor entendimento e reduzir o 
tempo. ex: eu tenho uma casa noturna, eu nao cobro entrada na 
porta, eu ofereco servicos apartir da entrada e consumo. isso e uma 
escolha minha, da minha empresa e como melhor buscar meu cliente. 
eu ja pago aluguel e encargos pre-estabelecidos, apos este 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

compromisso, eu adiministro o meu negocio, ja pago a anatel por 
tabela, o tempo usado pela linha, a tarifa ja esta sendo paga ou nunca 
e suficiente, vamos para a china e paises que pelo menos mostram a 
forma daninha de intervir nos negocios licitos dos outros, parece-me 
mesmo e olho grannnnnnnde. 
(Sergio L. Queiroz) 

 Internet grátis 
 
Gostaria de declarar minha opnião a respeito deste tema, a internet 
gratuita é necessária para o desenvolvimento da rede. A população 
que em sua grande maioria não pode pagar a mensalidade de um 
provedor de hospedagem, se continuar tendo acesso a internet grátis 
e com qualidade poderá representar consumidores em potencial no 
meio digital, é mais uma fatia de mercado que as grandes empresas 
estarão deixando de "abocanhar", caso esse serviço desapareça. O 
perfil consumidor da população desfavorecida é evidente, por que não 
incentivar este consumismo via ambiente digital? Todos poderão 
ganhar com isso... publicidade mais eficiente na rede, empresas 
aumentando lucro, consumidores satisfeitos...e por aí vai... Por isso, 
peço que levem em consideração essas e muitas outras razões antes 
de eliminarem o serviço gratuito. Obrigado. 
(Renato Alexandre Freitas De Souza) 

 democracia a brasileira 
 
dois brasis. um formados pelos que estão dentro de um sistema 
falido. o outro pelos excluidos. como advogado militante há mais de 
vinte anos, graduado na uerj, com uma história de lutas em diversos 
estados. somente me resta dizer, diante desse absurdo da anatel 
atacar a internet gratis, esses servidores que compõem seus quadros 
devem odiar os excluidos, até porque as politicas públicas pregam a 
democratização da internet. senhores juizo, o brasil esta mudando e a 
responsabilidade pode ser cobrada dessa instituição. façam um 
trabalho sério e serão respeitados. a internet gratis deu condições a 
tantos excluidos influirem neste país e os senhores estão tentando 
atropelar essa ideia concreta e que se faz viva entre tantas pessoas 
que a utilizam. 
(Josafá Costa Da Silva) 

 Parabens 
 
Nao e uma sugestao e simplismente um elogio a vcs..tenho..um outro 
emaill que e pago...e tinha uma certa desconfiança por ser 
gratuito.mas me enganei redodamente.nossa de parabens ate a 
conexao via ig e mais potente que a outra..para nao achar que 
ementira minha...meu outro provedor e a uol..meu emaill e 
marysilver@uol.com.br..mas vcs nao ficam a desejar nada pelo 
contrario so entro pelo ig agora..parabens 
(Maria Da Penha Silva Araujo) 

 consulta 417 
 
Senhores, Este país é rico para os ricos e pobre para os pobres. Saí 
do UOL e passei para o IG e estou tendo serviços melhores que o 
antigo (que era pago) - apenas uma informação para auxiliar: Como 
pode um provedor de acesso a Internet não aceitar cancelamento via 
internet - tem que fazer via fone? dá para entender uma situação 
destas. Eles não confiam nem no taco deles? eu não confio - são 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

"comerciantes" -Não existe escola publica e escola paga - então pode 
existir internet publico e internet pago. Publico que digo - pode ser até 
por concessionária - o importante é o povo ter condições de adquirir 
mais conhecimentos - a informação deve ser democratizada - 
enquanto houver empresas e pessoas no Brasil que só pensam nelas 
- como os provedores pagos - nosso país vai continuar nesta lástima. 
Senhores, sou professor e posso dizer-lhes que meus alunos uitilizam 
a Internet Gratis para pesquisas e estudos - e o aprendizado é muito 
maior - como poderão eles pagar para acessar se não tem dinheiro 
nem para pegar o onibus para irem para a escola. Apelo aos novos 
governantes - não deixem valer a máxima: mudam os cachorros mas 
a coleira continua a mesma. Internet Gratis para todos e viva a 
democracia, viva o povo e abaixo os gananciosos que tem coragem 
ainda de deseja feliz natal....que falsidade.  
(francisco antonio franco da rocha) 

 Sugestão 
 
Gostaria que a ANATEL cuidasse melhor das questões que dizem 
respeito à telefonia no Brasil***que é muito CARA!. Por quê não 
pensar em reduzir o valor do custo da ASSINATURA MENSAL que é 
um ROUBO!!!!! hein... 
(Denisson Dos Santos) 

 custo de uso internet 
 
na minha opinião a população em geral tem que ter o acesso gratuito 
a internet. pois hoje muita coisa pode ser feita pela internet, e isso 
ajuda a população a não ter que enfrentar enormes filas no serviço 
publico municipal, estadual e federal. o custo deveria ser em torno de 
r$ 15,00, para uso durante o mês. outro ponto que a população acha 
muito caro é o pulso, deveria ser mais barato, e deveria ser 
mencionado nas contas telefonicas, o tempo de uso, o telefone 
chamado e o custo do uso. 
(Dorival Civitanova) 

 Internet Grátis 
 
A supressão da internet grátis, principalmente neste final de governo 
mostra apenas a face maligna do Sr. FHC, preso a interesses que 
sequer podemos imaginar. A Anatel, ela sim devia se extinta, As 
comunicações no Brasil deviam ser regidas pelo Ministério próprio. 
Ou no mínimo deixar qualquer medida desta grandeza para o proximo 
e eminente governo decidir. Condenar-se centenas de milhares de 
brasileiros a ficar sem internet, por qualquer razão ou motivo é 
absolutamente irracional, senão extremamente suspeito. Se o 
provedor pode arcar com seus meios para oferecer seus serviços 
gratuitamente à indiscutivel maioria dos brasileiros, como no caso do 
IG, nos parece totalmente descabido a interferência de uma Agencia 
como a Anatel, dizer arbitrariamente de sua impossiblidade, ou devia 
dizer de sua inconveniência. Eu entrei an internet com a o IG, hoje 
além dele tenho também o Terra, mas caso o IG saia, eu saio com ele 
e saio também do Terra. Chegou o momento da nação brasileira ser 
levada à sério por alguns burocratas, que ao que tudo indica estão 
muito mal intencionados. Tenho a certeza que o novo governa há de 
por cobro em atitudes tais. 
(Washington Luiz Da Cunha Marcondes) 

 Sou contra a inclusão digital. 
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(Cesar) 
 internet grátis 

 
Como usuária do ig, provedor de acesso gratuito, sugiro que esta 
consulta leve em consideração a manutenção do acesso gratuito aos 
milhares de usuários da internet que não dispõem de recursos para o 
pagamento de um provedor mais a conta telefônica. O acesso gratuito 
é do provedor, as empresas de telefonia continuam recebendo pelos 
seus serviços, não vejo porque cercear o acesso dos usuários de 
provedores gratuitos, sendo que os mesmo conseguiram 
democratizar o acesso, por meio de um mecanismo de mercado 
inteligente, que é a propaganda. 
(Célia Rita Genovez) 

 Fim Internet Gratis - Provedor Gratuito 
 
Prezado senhores Sou desempregado, e meu unico acesso a internet 
e feito por provedor com acesso gratuito se não tiver serei um dos 
milhares de excluidos, pois não tenho condições de gastos 
monetarios, mesno tendo acesso ao computador pelo correios e no 
sesc internet livre.Solicito a inclusão de normas para de provedores 
gratuitos com responsabilidades e atendimento. Grato pela atenção e 
providencias. Vida Longa e Prospera a todos., (Luiz Carlos Capelle) 

 Porque a internet grátis? 
 
A internet grátis é a forma que permite o acesso à rede para aqueles 
que não dispõem de condições para pagar um provedor. Através 
desse acesso muitas pessoas podem tomar contato com as 
informações da rede, bem como intercambiar com tantos internautas. 
Muitos dos que se valem dessa forma de conexão colocam, também, 
muitas idéias boas à disposição na rede. Acabar com este recurso 
representa um retrocesso e uma maneira ardilosa de exclusão. 
Sugestão? Que não terminem com o que é bom e funciona bem, que 
terminem com o que é ruim e funciona mal. 
(Teresa Pinto Pouey Antunes De Oliveira) 

 um dia haverá alguém para consertar o brasil... 
 
como podem estes homens que se dizem governantes, deputados, 
senadores chegarem aos extremos. existe tanta coisa com se 
preocupar. por exemplo, senhores, falta comida em sua mesa? falta 
emprego? falta atendimento hospitalar e médico? falta dinheiro? 
temem por segurança? pois vão todos catar coquinhos. não temos 
pessoas sérias, temos pessoas que pensam em seu bem estar. o 
país neste miserê. vão tirar de alguns, senão de muitos a 
possibilidade de possuir internet grátis, como o ig, um maravilhoso 
provedor, ao qual só tenho elogios. ora bolas, vão catar coquinhos.... 
vão pensar em resolver o problema da miséria e da fome que assola 
o país. se não tem nada para fazer me consultem que eu arrumo. 
(João Alberto Chabalgoity) 

 internet grátis 
 
o regulamento deveria abordar, de forma explícita, o direito do 
cidadão acessar a internet por intermédio de provedores gratuitos, 
garantindo que as empresas que optarem por fornecer o acesso 
gratuito, terão o direito de obter receita através de publicidade e 
venda de serviços opcionais, sendo vedada a aplicação de tarifas 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

telefônicas diferenciadas, como forma de compensar a gratuidade. 
por ser de utilidade pública e um fator de igualdade, a internet grátis 
deve continuar existindo e receber todo apoio possível. 
(Deolisano De Morais Neto) 

 contribuicao 
 
e imprecionante,vergonhoso,as atitudes governamentais tomadas 
neste pais,depois nao sabem porque a oposicao ganhou a 
presidencia da republica,como sercear o asseco a internet ''gratuito'' 
para poder angariar mais lucro aos provedores pagos. repudio tal 
atitude obviamente engendrada para que alguem (leia-se ai algeum 
altos funcionarios do governo) se locupletem cada vez mais. 
(Fabio Soares Oliveira) 

 Vamos ficar de OLHO 
 
Sugiro um berreiro total porque as companhias de telefonia estão 
deitadas no berço explendido da corrupção que assola a toda 
poderosa das telecomunicaçoes, veja o ocorrido com a Vesper que 
não pode praticar tarifas economicas na telefonia movel e deve no 
ano que vem cancelar os contratos já firmados. Sera que da para 
mudar isso??????? 
(Ivo Vagner Simas) 

 cidadao 
 
São muitas palavras [como sempre] so para desviar a atençao de 
quem dicide[o verdadeiro representante do povo] Tudo o que esta 
escrito nos capitulos e artigos e mais artigos sao so palavras que 
"fazem/revelam a verdade e os perigos, com muita logia e razao"mas 
por favor Senhores da decisão nao se deixem encantar e hipnotizar 
[mais uma vez],por logica e palavras cheias de RAZAO /por que atraz 
desta razao os motivos sao outros,... entre eles o de mais uma vez 
deixar o Brasil na contra mao do tempo informatica E TEMPO E 
insufismavel... ninguem recicla... entendam /por favor, que as boas 
intençoes que falham sempre tem a mesma desculpa 'foi feito na 
melho da intençoes" mas ate ai moreuneves [lembram ra reserva de 
mercado//foi feita na melhor das "intenções" e o prejuizo de atrazo 
que causou foi inrecuperavel. que d'us os abençoe e que nesta 
bençao dos ceus venha a coragem de ate que enfim nao se deixar 
enrolar por nada , porque esta em jogo o futuro de seu netos e 
bisnetos... [filhos e netos estariam providos,mas nao e justo c/os 
nossos netos e bisnetos]. que d'us dos nosso antepassados os 
ilumonem. t. 
(Tisco Nissim Pantigian) 

 FIM DA INTERNET GRATIS 
 
Sou aposentado, tenho 69 anos, 4 netas e usamos, dentro de nossas 
possibilidades, a Internet GRATIS. Seria um absurdo colocar fim 
nesse instrumento tão útil e necessários, pois a educação ainda deixa 
muito a desejar, e, as crianças podem ampliar seus conhecimentos 
via Internet. Portanto, sou completamente contrario ao fim da Internet 
Gratis. Senhores responsdáveis pela pesquisa. Pensem um pouco. 
Será que o dinheiro continuará sendo o objetivo maior dos "homens" 
(Renato Mancz) 

 internet gratis 
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eu li o editorial, e na minha opinião a internet gratis deveria se 
estender em maior numeros de usuarios, pois temos cidadões que 
não tem acesso a esse meio de comunicação. a propria anatel devia 
divulgar mas sobre a internet pelos meios de comunicação pelos 
jornais e televissão. e de não acabar com a internet gratis. o pais 
passa por transformação e por que a internet e seus provedores 
também não podem ser totalmente gratis. agradeço  
(Claudio Da Costa Barros) 

 Sugestão 
 
Êste serviço prestados pela IG proporciona aos de menor poder 
aquisitivo, consultar gratuitamente a Internet. Querendo que o Brasil 
seja o tôpo do mundo e assim, proporcionando riqueza e sabedoria a 
todos os brasileiros. Sugestiono que não só a IG, mas, todo o sistema 
seja gratuito, para que possamos consultar êste DICIONÁRIO 
MUNDIAL (Walter Passos) 

 internet para todos  
 
em um país tão miserável como é o brasil;tirar do ar a internet grátis é 
decretar a absoluta extinção dos mais de 50 milhões que já estão na 
linha da indignidade humana. anatel por favor , preocupe-se com a 
melhoria e a qualidade das comunicações no país , cumpra o seu 
papel e pelo menos façam "jus ' os srs. do primeiro escalão do 
governo aos virtuosos e milionários e por que não polpudos salários 
que recebem.... tem coisa mais importaante para fazer , do que mexer 
na internet, pois ela é útil e ajuda até a salvar vidas ; já usei a internet 
gratuita para salvar uma pessoa do suicídio, se não tivesse naquele 
momento essa possibilidade ; mais um brasileiro teria morrido 
......ok??????? 
(Altamiro Dias Da Motta Filho) 

 Internet Grátis e Tarifas minimizadas das Operadores 
 
Prestadoras como a Ig, devem continuar. Mas o preço do impulso 
para dados deve ser diferenciado,se possível grátis, ou então, no 
máximo um centavo por minuto. 
(Aguinaldo Petrin) 

 Nao concordo com o fim da Internet Gratis 
 
Venho atraves desta, expressar minha indignacao pela tentativa da 
Anatel e Orgaos incompetentes, que colocam a mingua nosso direito 
conquistado. Direito este, o do acesso a internet gratuito, e que so 
nos trouxe beneficios e avancos no que diz respeito ao ensino e 
entretenimento via internet. E insuportavel ver, que mais uma vez 
neste pais, poderosos colocam em 1º plano o lado financeiro, e se 
esquecem de favorer aos mais necessitados por 
informacao/pesquisas. Eu votei no Lula para nosso presidente, 
espero que pelo menos meu voto tenha valido a pena. Que ele exclua 
qualquer possibilidade do fim da internet gratis... Por enquanto eu so 
tenho a dizer, que estou INDIGNADO com esta cogitacao sobre o fim 
da internet gratis. 
(Reginaldo Batista Ferreira) 

 Utilidade Pública 
 
"Declarar o acesso a internet gratuito como Utilidade Pública" 
Justifico: O grande alcançe social que esse serviço possui, em 
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escolas , Ongs , e jovens carentes que necessitam desenvolvimento. 
Os orgãos reguladores e fiscalizadores deveriam tomar a dianteira em 
prol do bem comun, e não render-se a lobbies que só visam lucros. 
Pra encerrar pagar pelo acesso e pelo fone é pagar 2 vezes. País 
bom é aquele que cuida do seu cidadão. 
(Luis Angel Polo Gomes) 

 opiniao  
 
deve permanecer o acesso gratis a internet, so não entendo o fato da 
anatel estar cobrando esta situação pois no que eu vejo se eu uso o 
acesso via modem da mesma forma estarei pagando o uso da 
chamada telefonica. mas como o governo esta por traz e 
provavelmente incentivados por empresarios que desejam manipular 
a população e continuar sendo esta ingnorante para melhor controle 
destes. pois a internet e o meio de comunicação onde você tira 
duvidas e pesquisas como tambem aprende. 
(Miguel Grisorio) 

 Crescimento cultural 
 
Sou Economista, casado e pai de três filhos, utilizando o provedor 
AOL, que atende minhas necessidades, sendo que meus filhos se 
utilizam do IG, que por ser gratuito, permite um uso menos oneroso e 
portanto uma maior utilização na realização de consultas e estudos 
para aprimorar conhecimentos e realizar os trabalhos escolares. 
Acredito que o acesso gratuito é que permitiu o grande 
desenvolvimento da área de internet que o Brasil hoje possui, 
gerando empregos e desenvolvendo a cultura de nossa população. 
Como todos sabemos, o povo brasileiro é um povo pobre e com 
pouca ou nenhuma cultura, e agora que as escolas públicas estão 
disponibilizando para seus alunos o acesso a Internet (em sua 
maioria com provedores gratuitos), e com isso colocá-los em contato 
com uma nova realidade, ampliando as oportunidades de 
conhecimento e desenvolvimento pessoal, vem a ANATEL querer 
acabar com os provedores de acesso gratuito. Isso é um retrocesso 
no desenvolvimento do nosso País. Minha sugestão é que todos os 
provedores forneçam a oportunidade de acesso gratuito, limitando-o 
aos usuários particulares, um determinado número de horas mensais, 
e às entidades de serviços públicos e prestadoras de serviços 
comunitários (escolas, hospitais, ONGs, etc) tempo ilimitado de 
acesso gratuito. Só assim podemos fazer com que nossas crianças e 
jovens se desenvolvam, se aprimorem, tenham uma melhor cultura e 
consequentemente uma oportunidade de competir em condições de 
igualdade no mercado de trabalho (hoje mundial) com as dos países 
mais desenvolvidos, e, consigam assim levar este nosso País a um 
lugar de destaque no conceito mundial. Esperando estar contribuindo 
para o desenvolvimento de nosso Brasil, e pedindo que não permitam 
a volta ao passado, agradeço a oportunidade. Atenciosamente  
(Geraldo Antonio Fernandes) 

 Cobrança e Internet Gratuita 
 
Para dar fim a toda essa polêmica, sugiro a criação de linhas 
telefônicas com custos especiais (sem DDD) e cadastramento de 
usuários que COMPROVEM através de contra-cheques, saldo 
mensal de contas correntes emitidas pelo próprio banco. Este é o 
meu caso. Sou obrigado a acessar no meu trabalho! 
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(Mauro Sergio Lourenço) 
 Prezado Senhor (a) 

 
É com tamanha indignação que venho me dirigir a este ilustre orgão, 
pois após ler e reler esta matéria, não me resta nenhuma dúvida: 
mais uma vez as empresas de telefonia serão beneficiadas ao 
contrário de nós, consumidores e cidadãos, que a cada dia que passa 
ficamos cada vez mais em desvantagem... É lamentável para mim, 
como uma estudante de Direito que ainda tem aquele doce sonho de 
ver um mundo justo, me deparar com notícias e projetos como esse... 
Já não basta toda a legislação criada por vocês, da Anatel, que 
beneficia essas empresas nos tribunais deste país a fora todos os 
dias? 
 
Acho que não basta né? 
 
A única coisa que gostaria de dizer é que repudio esse projeto de 
cobrança de pulsos por minutos, assim como milhares de brasileiros 
que utilizam a internet. Espero que vocês não retirem um benefício 
que já é de todos os cidadãos brasileiros, o acesso à Internet, que só 
é possível devido a essa tarifação por pulso único. 
Atenciosamente, 
(Tatyana Soares Cade) 

 Cachoeiro de Itapemirim - ES, 01 de Dezembro de 2002. 
  
Internautas de todo o Brasil uní-vos. 
  
Caros Amigos, 
  
De repente baixou o espírito de Karl Marx em mim ao ler a notícia 
abaixo. Deixe-me explicar-lhes: a notícia em questão foi publicada no 
Jornal "A Gazeta" do Espírito Santo no dia 27 de Novembro último e 
me deixou bastante preocupado. Como sabemos, a tarifação das 
ligações telefônicas locais das 0:00 horas às 06:00 da manhã nos 
dias úteis, das 14:00 horas do sábado às 06:00 horas da manhã da 
segunda-feira e nos feriados nacionais é feita por ligação e não por 
pulsos. O intuito de enviar-lhes essa mensagem é de alertar-lhes 
sobre essa mudança que está para ocorrer e pedir-lhes que enviem 
mensagens para o endereço biblioteca@anatel.gov.br repudiando 
essa mudança que só servirá para dificultar as nossas relações 
através da rede. 
  
Precisamos mostrar nossa indignação antes que seja tarde demais. 
Não quero com isso anarquizar nem polemizar só quero que a Anatel 
desenvolva algum outro sistema para a Internet antes de se por em 
prática as novas tarifas. 
  
Retransmitam para todos os seus contatos essa mensagem para que 
a pressão seja maior. 
Sem mais para o momento, 
(Vitor Fabres Fontes) 

 Não concordo e acho um absurdo a tarifação por minuto... 
 
Não é posssível quando será que o conusmidor vai ser beneficiado 
nesse país ? 
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(Thais Oishi) 
 A ANATEL deixou meios para que manifestemos nossa opinião e eu 

gostaria que todos  que concordam com a minha opinião de que o 
pulso único deve continuar  mandassem um e-mail para a ANATEL 
manifestando-se contra a mudança (mesmo  aqueles que não têm o 
costume de conectar nesse horário). 
(Raphael.Milp) 

 Congratulações pela iniciativa de promover tarifa única e, se possível, 
com preço baixo, para as conexões de cidade do inerior que não têm 
provedor. 
Esperamos, todos nós, sofredores do interior deste imenso e grande 
País, que 
seja logo traduzida em realidade esta iniciativa, que iguala os 
cidadãos e 
cidadãs.  
(José Humberto de Alencar) 

 Lendo o jornal "A Gazeta" de 27 último, deparei-me com a solicitação 
de 
opinião sobre o serviço de telefonia, decidi entrar na Internet, mas vi 
que 
a coisa não foi feita para que a gente, de fato, pudesse opinar.  A 
consulta 
é pública e não ao público, pois é constituída por termos legais, 
"decreto 
X, lei Y etc." e por termos técnicos que só quem for afeito a área legal 
especializada irá entender. 
Esse é mais um indício de que não há nunca a intenção de defender 
os 
interesses do usuário. 
Gostaria de solicitar, se é que há alguém interessado do outro lado, 
mais 
visibilidade para a oportunidade de contribuir. Se, de fato, a anatel foi 
criada para distribuir a justiça no âmbito das telecomunicações, 
alguém 
precisa considerar inadimissível acabar com o pulso único nos finais 
de 
semana e nas madrugadas, que é quando o simples mortal que vive 
salário 
neste país, pode, sem drama de consciência, usar os serviços da 
Internet 
(porque não estará tirando dinheiro do leite das crianças). 
É difícil ver como somos, os usuários que pagam os impostos, os 
últimos a 
ter vez no sistema injusto e unilateral que se construiu neste país. 
(Dalva Silva) 

 Senhores, 
 
Considero oportuníssima a intervenção desta entidade na questão do 
acesso à 
Internet via tarifação reduzida de telefonia e peço para que, dentro do 
possível, agilizem os procedimentos de forma que em breve 
estejamos 
desfrutando dos seus benefícios; o que não dá mais para suportar é 
pagar 
pelos pulsos telefônicos sem nem ao menos ter a discriminação dos 
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mesmos em 
nossas contas... Noutras palavras, somos obrigados a confiar na 
fatura que 
as operadoras nos apresentam colidindo frontalmente com o disposto 
no Código 
do Consumidor. 
 
Outro fato lamentável que vem ocorrendo e do qual já fui vítima em 
duas 
ocasiões distintas neste ano diz respeito a serviços de acesso 
Internet via 
0800. Da primeira vez aconteceu através de um provedor carioca 
chamado Rede 
Livre (www.redelivre.com.br) e da segunda com um outro provedor, 
também 
carioca, chamado 0800Net (www.zero800net.com.br). Em ambos os 
casos as 
operadoras, simplesmente, interromperam o acesso dos clientes ao 
serviço 
contratado sem qualquer justificativa. Os provedores também não se 
manifestaram fosse para devolver os valores pagos e não usufruídos, 
fosse 
para esclarecer o ocorrido. A lição que se tira disso é que sem a 
regulamentação e fiscalização da ANATEL serviços como esses se 
mostram 
inviáveis, mesmo porque atitudes de má-fé são comuns como já 
relatei. 
Devido aos desmandos o custo de acesso, que no Zero800Net era de 
R$20,40 por 
20:00 horas até o mês de outubro, saltou em novembro para R$84,00 
pelas 
mesmíssimas 20:00 horas do plano anterior através da Embratel 
(prefixo 078) 
e sem aviso prévio. 
 
Para encerrar eu gostaria de sugerir que as operadoras também 
fossem 
incentivadas a expandir serviços de acesso do tipo ADSL a baixo 
custo a 
exemplo do que tem ocorrido no sul do país (mais no 
<www.an.com.br/2002/nov/22/0evi.htm>). Moro no interior de Minas e 
como a 
Internet para mim é ferramenta imprescindível de trabalho nada mais 
conveniente que ter, além do projeto 0i00 ou i00, também acesso 
cable modem 
ou ADSL disponíveis a custo razoável. 
 
Agradecido pela atenção e ao dispor dos senhores no que couber 
subscrevo-me, 
Atenciosamente 
(Jose Carlos Trajano) 

 Caro sr.(s) 
Sou contra esta mudança na legislação, é algo que modifica uma 
estrutura 
que todos já conhecem, esta modificação pode e irá gerar um novo 
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de 
desregulamentação na telefonia que prejudica ao consumidor,nesta 
Consulta  
Pública nº417  é um posicionamento fora do tradicional, já que a 
ANATEL 
veio para ajudar na regulamentação  e não para aumentar os lucros 
das 
empresas de telefonia. 
Há pessoas que não irão aceitar o entrada telefones somente para o 
uso de  
internet, qurendo ficar com a forma tradicional, o que não vem sendo 
previsto na legislação. 
(Washington Luiz Costa Silva) 

 Prezados Senhores: 
 
Me perdoem pela franqueza e sinceridade, mas eu gostaria  
de saber a quem interessa o fim do pulso único? A quem a  
Anatel serve: ao povo ou às Teles? porque não pensar um  
pouco na situação atual do país, atolado em problemas e  
evitar de criar mais. Nós pagamos os salários dos  
senhores para que os senhores promovam de uma forma tão  
covarde tal traição. Cuidado com as decisões que os  
senhores possam tomar agora, pois o novo governo pode  
fazer com que os senhores passem vergonha! 
(Osvaldo Maturano) 

 Olá Anatel 
  
Li no jornal um artigo a respeito do fim do pulso único nas 
madrugadas e finais de semana por parte das operadoras de telefonia 
fixa. Sou usuário de internet e acesso principalmente nestes horários, 
portanto, gostaria de expor aqui alguns pontos a respeito dessa nova 
"idéia" da Anatel. 
  
1º - Será que a Anatel não foi criada para defender o consumidor das 
operadoras, fiscalizando os abusos e não cumprimento de metas? 
Desta forma, liberando a cobrança nestes horários, as operadoras 
que já ganham "montanhas de dinheiro", vão ganhar mais um pouco, 
principalmente dos internautas. 
  
2º - Fala-se muito em acabar com a "exclusão digital". Em buscar 
formas de aumentar o número de lares ligados à rede mundial, etc... 
Daí chegaram a conclusão que o Brasil precisava de mais telefones. 
Ótimo, que venham os concorrentes na área da telefonia. Boom... De 
repente o Brasil tem linhas sobrando. Aparece um dono de canal de 
TV e lança um computador popular, que se torna em pouco tempo, 
recorde de vendas. Logo depois o Brasil comemora um aumento do 
tempo que se passa conectado à rede mundial e na CONTRAMÃO 
disso tudo, vem a Anatel e quer liberar a cobrança nos horários mais 
utilizados por aqueles que acabam de deixar a tal "exclusão digital". 
Parece meio incoerente? Também acho. 
  
3º - Querem liberar a cobrança? Liberem. Mas antes busquem forma 
de compensação. Por exemplo: Possibilitem que um número maior de 
usuários de Internet possam utilizar serviços de Internet de alta 
velocidade como o Velox da Telemar, que só funciona em áreas 
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restritas (pelo menos no Espírito Santo). 
Barateiem o serviço, agilizem a ampliação da rede, ofereçam algo de 
que sirva de alternativa, chega de "puxar a brasa para a sardinha" 
dos grandes, olhem para àqueles que lutam para manterem suas 
contas em dia, que matam um leão por dia para ter uma vida com 
dignidade, que tem filhos na escola, que paga um "carrinho usado" 
com várias prestações recheadas dos juros abusivos do mercado, 
etc... Pensem em quem está no final da fila e não em quem as 
formam, pois não deixam os primeiros lugares, devido o poder e 
dinheiro que possuem. 
  
4º - A Telemar é a maior prestadora de telefonia fixa do Brasil, 
cresceu muito após as privatizações, tem oferecido serviços que 
visam facilitar e melhorar a vida de inúmeros brasileiros concernente 
a área em que atua, sendo assim como pode pactuar com tal decisão 
em detrimento dos mais desfavorecidos. Tenho certeza que se tal 
"idéia" vingar, serei um dos primeiros a reduzir, drasticamente, o 
tempo que passo conectado à rede. Digo isso já pensando nos 
prejuízos que terei, pois sou pequeníssimo empresário, faço 
faculdade e minhas pesquisas e contatos são realizados 95% nestes 
horários em que estudam a cobrança desleal. 
  
5º - Por favor, pensem melhor, encontrem outra saída... Aliás, porque 
motivo estão querendo liberar esta cobrança????? Não é suficiente a 
tal assinatura que a Telemar cobra todos meses???? Acordem!!!!! O 
Brasil precisa progredir, avançar (e para frente), crescer, ser mais 
ousado (falando digitalmente). No que esta medida irá contribuir nos 
fatores que citei anteriormente???? 
  
Sinceramente, espero que a Anatel use do bom senso e arquive para 
sempre esta infeliz "idéia". 
Cordialmente 
(Márcio Martins) 

 Venho aqui pronunciar meu descontentamento sobre o possível corte 
dos pulosos únicos para ligação à internet. 
(Luiz Kill) 

 Recebi um e-mail com a notícia de que o pulso único aos fins de 
semana 
acabaria.  
Não é preciso dizer que eu, assim como muitos brasileiros, usamos 
este meio 
de utilizar a internet, pois durante a semana fica um absurdo 
conectar.  
Bem, fica aqui meu apelo.. 
Abraços, 
(Marcelo Manuel Quádrio Raposo) 

  
 Prezados senhores, 

 
     Venho através desta, opinar a respeito da notícia  
esta semana veiculada pela mídia, de que em breve as  
Companhias passarão a cobrar por minutagem, eu não  
concordo com isso, afinal de contas somos pessoas que  
utilizamos a internet como uma forma de pesquisa também,  
já que nossas bibliotecas e afins estão desaparecendo.  
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    E sendo assim aproveitamos a possibilidade de nos  
fins de semanas e nas madrugadas a tarifação ser mais  
baixa para por isso em prática. 
 
    Desde já agradeço a atenção dispensada, e peço que  
este projeto não continue, pois já pagamos tão cara para  
conseguirmos uma boa educação e quando vamos realizar uma  
pesquisa e/ou nos interarmos mais das notícias que nos  
afeta no dia dia teremos que pagar mais caro ainda!? 
Atensiosamente, 
(Simone Luiza Fiório) 

 Prezado Senhores da Anatel, 
   
 Me chamo Altemar e sou de Vitória ES, gostaria de dar  
minha opinião sobre a taxa cobrada pelas operadoras de  
telefonia que é ótimo, mas vocês da Anatel querem fazer  
uma mudança para pior, querem cobrar R$ 0,10 por minuto e  
até nos fins de semanas, isto é uma falta de atenção para  
o usuário que vai gasta muito mais de seu bolso, dinheiro  
não nasci em arvore, não gostaria que mudacem nada e  
deixa tudo como esta, porque esta bem melhor, vou  
brigar com outros usuários do brasil todo para isto não ac 
ontecer, obrigado pela atenção. 
(Altamar) 

 Estou indignado com mais este absurdo cometido com a população 
deste 
país, que procura somente destruir alguma coisa de bom ou de util 
para 
aqueles que so podem ter um contato com seu familiares durante o 
fim de 
semana através da internet pois o preço é menor, com é o meu caso 
que só 
posso falar com meus filhos no final de semana que é mais barato e 
eu não  
tenho condições de ir até eles em função da distäncia e do valor da 
passagem restando-me apenas este ultimo meio de comunicação 
agora vocês 
estão querendo me tirar também está única forma de contato com 
aqueles 
que tanto amo. Vocês nao utilizão este sistemae estão roubando do 
povo 
mais está possibilidade. Aptrenda Brasil a ter coragem ombridade e 
onestidade e amor ao próximo. Espero que Deus ilumine sua 
conssiência. 
(Wmrecarga) 

 Internautas de todo o Brasil uní-vos. 
  
Caros Amigos, 
  
De repente baixou o espírito de Karl Marx em mim ao ler a notícia 
abaixo. Deixe-me explicar-lhes: a notícia em questão foi publicada no 
Jornal "A Gazeta" do Espírito Santo no dia 27 de Novembro último e 
me deixou bastante preocupado. Como sabemos, a tarifação das 
ligações telefônicas locais das 0:00 horas às 06:00 da manhã nos 
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dias úteis, das 14:00 horas do sábado às 06:00 horas da manhã da 
segunda-feira e nos feriados nacionais é feita por ligação e não por 
pulsos. O intuito de enviar-lhes essa mensagem é de alertar-lhes 
sobre essa mudança que está para ocorrer e pedir-lhes que enviem 
mensagens para o endereço biblioteca@anatel.gov.br repudiando 
essa mudança que só servirá para dificultar as nossas relações 
através da rede. 
  
Precisamos mostrar nossa indignação antes que seja tarde demais. 
Não quero com isso anarquizar nem polemizar só quero que a Anatel 
desenvolva algum outro sistema para a Internet antes de se por em 
prática as novas tarifas. 
  
Retransmitam para todos os seus contatos essa mensagem para que 
a pressão seja maior. 
  
  
Sem mais para o momento, 
  
  
Vitor Fabres Fontes 
  
  
  
JORNAL "A GAZETA", 27 de Novembro de 2002 
  
  
Anatel quer acabar com sistema de pulso único  
 
 
Walter Conde 
 
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está concluindo 
um projeto, onde acaba com o sistema de tarifação por pulso único, 
modalidade de cobrança adotada nos finais de semana, feriados 
nacionais e madrugadas. A Anatel criou um debate oficial sobre o 
assunto. Quem não concordar, poderá enviar até 23 de dezembro 
uma "contribuição". 
 
Segundo a Assessoria de Imprensa da Anatel, a Telemar já pode 
adotar a tarifação por minuto, inclusive nas madrugadas e finais de 
semana, assim que digitalizar a sua rede em 100%. A Anatel lembrou 
que a Vésper, espelho da Telemar, já cobra sua tarifa pelo sistema de 
minutagem. 
 
É prejuízo ou benefício para o consumidor? A Anatel não soube dar a 
resposta. Segundo a assessoria, o resultado da mudança no sistema 
de tarifação só poderá ser visto após a conclusão da consulta pública. 
 
Quem vai meter a mão no bolso para a pagar a conta está sendo 
ouvido. Mesmo assim, a Consulta Pública de número 417, que prevê 
uma nova regulamentação para o uso de serviços e redes, é voltado 
para quem acessa a Internet. Para quem gosta de usar o telefone fixo 
nos horários de tarifas reduzidas já é um fato consumado. 
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A mudança na tarifação é questão de tempo. Segundo a Anatel, a 
Telemar terá de implantar o novo sistema de cobrança, por 
minutagem, até 2005. A dúvida que a Anatel tem atualmente é 
apenas com o acesso à Internet, através de linhas telefônicas. Essa é 
a modalidade que atinge a maioria dos internautas. 
 
O acesso por cabo é limitado a áreas restritas, das capitais, como é o 
caso de Vitória. Mesmo assim, uma exigência da própria Anatel 
impede que um internauta assina apenas o serviço de Internet, uma 
vez que ele é obrigado a comprar um pacote casado com a TV a 
cabo. A compra casada do serviço é imposição da Anatel e não das 
prestadoras de serviço. 
 
Outra opção, a conexão por ondas de rádio é inviável, devido ao 
preço elevado cobrado. Esse sistema somente é válido para 
condomínios residenciais, onde o preço da assinatura é diluído entre 
os condôminos. O acesso via satélite tem um preço exorbitante, 
sendo inviável a popularização de seu uso. 
 
A Consulta Pública Nº 417 tem sete páginas. O objetivo da coleta de 
contribuições é o levantamento de subsídios, recebidos de pessoas 
físicas e jurídicas, para que seja feita uma nova regulamentação. A 
cobrança do novo sistema somente vai ocorrer no ano que vem, 
quando o novo Governo tiver assumido. 
 
A falta de informação detalhada sobre o fim do pulso único está 
gerando "correntes" na Internet. São avisos inverídicos, que garantem 
que a Telemar já estaria cobrando por minuto, principalmente para 
quem acessa a Internet nas madrugadas, finais de semana e feriados 
nacionais. Funcionários da Telemar desmentiram esses e-mails 
anônimos. 
(Vitor Fabres Fontes) 

 Não se deve fugir do contexto econômico no qual a população 
brasileira se enquadra. daí, a necessidade de se ter mais internet e 
muito mais provedores de acesso grátis. saudações.  
(José Armando) 

 internet grátis 
Absolutamente contrária a idéia de se acabar com a internet 
grátis!!!!!!!!!!!!! (Simarlei Montibeller da Mata) 

 e essencial para o desenvolvimento de uma nação o acesso livre a 
educação, cultura e a informação, em um pais carente de tudo isso, 
restringir o acesso grátis a Internet e nada menos que trazer a tona o 
brasil colonialista que vivemos pôr tantos anos e que parecia chegar 
ao fim. 
(Reinaldo Rezende Perez) 

 Olá Anatel,  
 
Infelizmente somos mais uma vez reféns de interesses pessoais e de 
grandes  
empresas em detrimento do interesse público. Não há dúvidas quanto 
aos  
benefícios gerados pelo acesso grátis a Internet.  
Em um país tão maravilhoso como o nosso, o que nos envergonha é 
a coragem  
dos homens fortes do país em propor acões absurdas contra as 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

conquistas do  
povo já concretizadas.  
Esses homens, não contentes com a já existente exclusão digital, 
querem  
agora concretiza-la em lei.  
Assim, as chances de aumentar o acesso a informação, a pesquisa 
científica,  
a troca de conhecimento e outras vantagens do acesso a internet, 
ficam cada  
vez mais escassas. E com isso, os sangue-sugas da anatel, outras 
agências  
reguladoras, empresários inescrupulosos, governo e etc., podem 
continuar  
massacrando a população e rindo do povo a bordo de seus iates 
enquanto a  
maioria esmagadora da população faz malabarismos para conseguir 
finalizar o  
mês. 
(Douglas) 

 haja demora!!!!!!!!!!!!! 
 
burocratas estamos a anos luz por culpa de pessoas incapazes que 
ficam nos gabinetes encastelados porque demoram para adotar o 
modelo de acesso gratis via radio???por culpa de voces o brasil esta 
subdesenvolvido,vamos partir pra inclusão digital já!!!!!! 
(Antonio Carlos Lopes Dos Santos) 

 INTERNET GRÁTIS 
 
Não concordaria decretar o fim da internet grátis? Para mim, é 
importante ter Internet Grátis? Para comunicar em contato da 
pessoa,empresas,etc... Por motivo eu estou problema de audição,e 
não atendo por telefone fixo, por isso não consigo ficar sem Internet? 
Sobre Internet UOL, AOL, TERRA, etc... as mensalidades são muito 
caro? Nosso Brasil precisa ter Internet grátis, principalmente as 
escolas, os hospitais, os micros empresas? Não deixe de tomar uma 
é importante decisão a Internet Grátis 
(Claudia Maria Sbarro) 

 uso de serviços e de redes de telecomunicações no suporte ao 
Provimento de Acesso a Serviços Internet, deverão, sem dúvida e 
sempre,  assegurar aos usuários de serviços de telecomunicações de 
interesse coletivo, o caráter gratuito de acesso ao provedor de sua 
escolha, senão estaremos definitivamente criando um caráter 
totalmente discriminatório de acesso.Deixo aqui registrado minha 
opinião, como também dos e-mails enviados em cópia. 
Grata, 
(Adriana Azzolini) 

 assunto com respeito ao cancelamento da internete gratis 
 
eu sou contra a emenda que querem votar quem nao tem condicoes 
de ter um provedor como fica 
(Gilberto Filho) 

 Fim da internet grátis 
 
Não concordo com o fim da internet grátis, isto é um sinal de volta a 
tempo. 
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(Márcia Porfirio De Souza) 
 Opinião 

 
Sou a favor do aprimoramento da internet grátis, não do seu fim. 
(Mario Augusto Leite Goes) 

 Nenhuma Sugestao meu Voto para continuar com o IG 
 
Eu nao tenho nenhuma sugestao no momento, eu estou muito 
contente e satisfeita com o IG Internet de Graca, e estou totalmente 
contra em terminar com a Internet de Graca, tem pessoas que nao 
tem o que fazer ficam enventando moda. Se algum dia tiver alguma 
sugestao eu comunico. Fico inteiramente a disposicao para qualquer 
eventualidade, Sinceramente,  
(Marilisa Brito Molari) 

 o grande filao 
 
alegria de pobre (brasileiro) dura pouco. estava demorando para que 
o governo tentasse retirar alguma contribuicao a mais do povo. 
(Ulisses Ramalho De Almeida) 

 Srs. 
 
 Depois de ler a notícia de que será votada o fim da internet 
gratuíta, fiquei muito triste, pois isso é uma manipulação de alguns 
provedores para poderem ganhar mais. 
 Se isso for feito, acaba a democracia no Brasil, pois a internet 
é uma forma de livre expressão, e muitas pessoas e empresas e 
outros fins, utilizam da internet como uma ferramenta de pesquisa, 
propaganda, estudo e outras coisas mais, e ao eleminarem o direito 
de ter o seu acesso gratuito, vcs eleminam O DIREITO DE ESCOLHA 
desta pessoa ou empresa, e ao fazê-lo, vcs eleminam a democracia e 
o livre arbitrio. 
 Em vez de forçarem o internauta a não mais usar a internet 
gratuita, porque não fazem um plano de insentivo para auxiliar as 
provedoras, e apresentam ao governo federal. 
 O Brasil, não tem que caminhar para traz, mas sim sempre 
adiante. E isse tipo de atitude, com certeza será uma atitude 
retrograda. 
 O usuário da internet gratuita, ele paga, não pelo acesso pela 
internet, mas sim, pelo pulso de telefone. Então o certo, é dar 
incentivos para que baratear o custo do pulso telefônico, e o governo 
federal, dar incentivos em baratear os impostos, para que as 
provedoras possam baixar o custo das assinaturas. 
 O Brasil está crescendo e evoluíndo, e se o acesso gratuito 
se tornar proibido, com certeza, irá existir provedoras gratuítas 
clandestinas. 
 Pense tambem da seguinte forma. Se a internet gratuíta for 
proibida, algumas provedoras como a IG, POP, IBEST e outras, terão 
que mandar muitos empregados para a rua, ou poderão fechar, com 
isso, não recolherão mais impostos, como IR, INSS, e outros, as 
empresas de telefonia, também deixaram de ganhar dinheiro, pois os 
acessos a internet diminuirão. Estes são apenas algumas coisas, que 
irão acontecer. O Brasil está crescendo e não é certo que proibindo o 
uso de algumas coisas, que irá fazer que com algumas empresas 
fiquem mais felizes. 
 Em vezes de proibir, por uqe não incentivar e em vez de 
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forçar o fechamento, porque não baixar os custos, e o lucro 
exorbitante, poruqe não se tornarem empresas mais 
competetivas(provedoras pagas), e mostrarem mais efeciencia e 
melhor administração. Pois repito a dizer, o BRASIL ESTÁ 
CRESCENDO E ESTE TIPO DE ATITUDE, DÁ UM TAPA NAS 
EMPRESAS QUE TEM INTELIGENCIA E AUDÁCIA. procurem ser 
mais eficazes, e mais audaciosos, assim com certeza, muitos 
internautas, preferirão pagar para ter o acesso a internet, pois ate 
agora, a internet paga oferece as mesmas vantagens de uma internet 
gratuíta. 
(Nabil Nicolas Assad 
Enabler - Solutions for Retailing) 

 Internet Grátis 
 
Se proibirem Internet Grátis, só cobrar um valor simbólico, ou seja, R$ 
1,00 (um real ao mês), ou eles também vão estabelecer o preço 
mínimo, 
(Antonio Roberto Da Silva) 

 Internet Grátis 
 
O consumidor/usuário compra um rádio e nele ouve tudo que lhe 
interessa sem pagar pelo seu uso. O consumidor/usuário compra uma 
TV e nela ouve e assiste tudo que lhe interessa sem pagar pelo seu 
uso. O consumidor/usuário compra um Computador e nele acessa a 
internet (sem pagar pelo seu uso - IG). O Telefone, Agua, Energia 
Elétrica, Gás e outros, são pagos pelo serviço, pois não são veículos 
de comunicação, mas de prestação de serviço. Cobrar pelo acesso à 
Internet, é cobrar pelo serviço de transmissão de rádio e de televisão. 
Sou CONTRA ! 
(Otavio Salvador Pinto) 

 Contra o fim da gratuidade na Internet 
 
Se a Telefonica não pretende pagar para a Concorrente que possue 
internet gratuita, que venha ela também a disponibilizar Internet 
gratuita para seus assinantes de telefone. O que nao deve ocorrer é 
acabar com a gratuidade da Internet. Nem todos podem pagar os 
altos preços para se plugasr à internet no Brasil. Nao ao retrocesso! 
(Antonio Carlos Betini) 

 Não ao fim da internet gratis 
 
Tirar o único meio de alguém se comunicar com outros serviços e 
saber de informações, é um absurdo !!! estou indignado com tal 
absurdo... Privar as pessoas menos favorecidas ao conhecimento é 
crime, e se relamente exitisse um provedor que realmente fizesse por 
estas pessoas e que não cobrassem taxas absurdas seria o ideal e 
não ficar criando soluções ou mais problemas para usuários. Criem 
oportunidades quem sabe resolve, os serviços de telefonia já são tão 
caros e nos programas de televisão já não existe qualidade... A 
internet é o único meio que encontramos para nos atualizar. Por favor 
procurem algo mais serio para fazer melhorar a qualidade e não 
extinguir. 
(Jose Erinaldo Ferreira Lima) 

 A Anatel deve defender o interesse do consumidor e não 
das concercionárias de telefonia. 
(Renarde Stelzer) 
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 Prezados, 
 
 
De acordo com informações, haverá uma mudança na tarifação 
durante os finais  
de semana e feriados. 
Pois bem, quero deixar minha crítica a respeito e informá-lhes de que 
com  
esta mudança estão aumentando as estatísticas em relação à 
Exclusão Digital. 
 
Se esta respeitavél agência quer ser responsável por isto, que então 
autem  
as tarifas. 
Atenciosamente, 
(Niviene B. Mendes de Souza) 

 Não acho que seja justo acabar com a tarifação de pulso único no fim 
de semana e nas madrugadas do meio de semana, pois num país 
onde se discute a universalização da Internet não é possível que 
queiram tirar o melhor e às vezes único horário em que as pessoas 
de baixa renda possam acessar a Internet, sem falar nas pessoas que 
usam esses horários para ligar devido ao alto preço cobrado pelos 
prestadoras telefônicas (talvez as tarifas não sejam caras por si só 
mas o Brasil é um país de povo pobre e não é justo que lhes seja 
tirado mais esse benefício). 
(Rodrigo) 

 O ocaso de FH  
 
De Getulio Vargas, ficaram Volta Redonda e as leis trabalhistas. De 
Juscelino Kubitschek, ficou a indústria automobilística, Furnas e o 
tremendo processo de desenvolvimento que o acompanhou. Dos 
militares, ficaram os investimentos em comunicações, a ponte Rio-
Niterói e o avanço na construção da rede de estradas. Até de 
Fernando Collor ficou alguma coisa, já que foi ele que deu o pontapé 
inicial da abertura econômica, que permanece até hoje. Mas me 
digam sinceramente, agora que está acabando a Era Fernando 
Henrique, que obra ficará do nosso presidente?  
Passados oito anos de uma presidência quase imperial, olhamos pra 
trás e não vemos nada. Nenhuma obra digna de ser mencionada, 
nenhum avanço significativo no processo de industrialização, 
nenhuma conquista espetacular no campo social. O impressionante é 
que, fazendo um exame destes oito anos, se percebe que nada foi 
criado, e muito do que estava feito foi destruído. O que vemos é uma 
terra arrasada, um deserto que foi nascendo aos poucos, mas hoje já 
ameaça engolir o País, sufocando como um siroco violento nossas 
esperanças para o futuro.  
 
A obsessão de servir ao sistema financeiro internacional não deixou 
margem para nada. Cada centavo economizado, e apertou-se de 
todos os lados para economizar, foi destinado às bancas nacional e 
internacional. Nada sobrou para se investir em infra-estrutura, 
desenvolvimento industrial, avanços sociais, segurança e milhares de 
outras coisas que são necessárias para formarmos um País decente. 
Um sacrifício que não levou a nada, já que, passados os dois 
mantados, estamos na estaca zero.  
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Fernando Henrique sai humilhado da Presidência. O intelectual 
sociólogo fez um governo voltado às elites, aquelas que ele criticava 
quando era um simples professor, e mesmo elas agora o abandonam. 
FH, que se diz tão inteligente, deveria saber que as elites só têm um 
deus, o Poder, e a este sacrificam em seus altares os reis derrotados. 
O ocaso de Fernando Henrique começará agora e durará a 
eternidade, pois seu nome ficará marcado indelevelmente como 
sinônimo de desastre.  
 
   
PEDIMOS A VOCÊ UM POUCO DE SEU TEMPO PARA LER ESTE 
E-MAIL, POIS ACHAMOS QUE ELE É MUITO IMPORTANTE, E 
COMO TEMOS NOSSO DIREITO TE DAR NOSSA SUGESTÃO, 
VAMOS ENQUANTO AINDA É TEMPO. 
ESPERO QUE VOCÊ LEIA, E DÊ SUA OPINIÃO A ANATEL, 
PORQUE DO JEITO QUE ESTÁ AS COISAS, SE AUMETAR A 
TARIFA DE TELEFONE DO JEITO QUE ELES QUEREM, A 
INTERNET PRATICAMENTE IRÁ "SUMIR". 
  
  
VEJAMOS UMA REPORTAGEM DO JORNAL A GAZETA, ESSE 
JORNAL É DO Estado do Espírito Santo 
  
ANATEL 
A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) está propondo a 
extinção do sistema por pulso único, cobrança adotada nos finais de 
semana, feriados e madrugadas. Atualmente, cada chamada custa 
R$ 0, 10; com a mudança, a cobrança seria feita por minuto. 
  
ANATEL QUER ACABAR COM SISTEMA DE PULSO ÚNICO 
Telemar já pode adotar tarifação por minuto, nas madrugadas e fins 
de semana 
  
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está concluindo 
um projeto, onde acaba com o sistema de tarifação por pulso único, 
modalidade de cobrança adotada nos finais de semana, feriados 
nacionais e madrugadas. A Anatel criou um debate oficial sobre o 
assunto. Quem não concordar, poderá enviar até 23 de dezembro 
uma "contribuição". 
Segundo a Acessoria de Imprensa da Anatel, a Telemar já pode 
adotar a tarifação por minuto, inclusive nas madrugadas e finais de 
semana, assim que digitalizar a sua rede 100%. A Anatel lembrou que 
a Vésper, espelho da Telemar, já cobra sua tarifa pelo sistema 
minutagem. 
É prejuízo ou benefício para o consumidor? A Anatel não soube dar a 
resposta. Segundo a assessoria, o resultado da mudança no sistema 
de tarifação só poderá ser visto após a conclusão da consulta pública. 
Quem vai meter a mão no bolso para pagar a conta está sendo 
ouvido. Mesmo assim, a Consultoria Pública de número 417, que 
prevê uma nova regulamentação para o uso de serviços e redes, é 
voltado para quem acessa a Internet. Para quem gosta de usar o 
telefone fixo nos horários de tarifas reduzidas já é um fato 
consumado. 
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COMO DAR SUA OPINIÃO 
1) Pela Internet 
Acesse o site: www.anatel.gov.br e no canto superior esquerdo clique 
em "biblioteca". 
  
Quando abriir a página seguinte, desça o ponteiro do mouse até 
"consultas públicas". Clique sobre essa palavra, para ir até a próxima 
página. 
  
Vai surgir a seguinte pergunta: "O que você gostaria de fazer?". Há 
quatro respostas. Clique na primeira, onde se encontra a frase "Fazer 
uma contribuição ou visualizar o texto de uma consulta". 
  
No próximo passo, a pergunta anterior é repetida, mas há agora cinco 
frases. Clique na primeira: "visualizar consultas em andamento". mais 
ma vez repete a pergunta mas com duas resposta. Clique em 
"Listagem de consultas públicas". 
  
Vai aparecer uma lista com diversas consultas da Anatel. A que 
pretende acabar com a tarifação única na telefonia celular, nos finais 
de semana e madrugadas, tem o número 417. Portanto, clique antes 
"visualizar texto" na mesma linha onde se encontra a Consulta 
Pública N° 417. 
  
Leia o texto e, por último, clique em "contribuir", Antes, supere uma 
burocracia da Anatel, que exige que seja feito um cadastro e uma 
senha. Após passar por essa última etapa, faça a sua crítica 
fundamentada e envie. O prazo final para o envio se encerrará às 
23h59 do dia 23 de dezembro. 
  
2) e-mail 
Ou ainda por e-mail (biblioteca@anatel.gov.br). Por fax ou por e-mail 
o prazo de recebimento vai se encerrar às 18 horas do dia 18 de 
dezembro. 
(Paulo Cesar Sdf) 

 Gostaria de manifestar minha insatisfação com o projeto de acabar 
com o pulso único nos finais de semana e madrugada dos dias de 
semana. Essa proposta é um golpe pesado para as classes médias e 
baixas que já sofrem por terem que ficar acordados até de 
madrugada para pagar um pouco menos e continuar acessando a 
internet. 
Seja qual for o motivo da proposta, creio que se aceita irá gerar uma 
revolta muito grande por parte dos internautas que só podem usar a 
internet nesses horários. Aliás, só a proposta já está gerando uma 
indignação muito grande. 
Peço que, por favor, repensem essa proposta. 
 Grato 
(Renato Gonçalves de Lanes) 

 De: roney leal [mailto:roney.leal@bol.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2002 09:51 
Para: biblioteca@anatel.gov.br 
Assunto: En: ISTO INTERESSA 
 
----- Original Message -----  
From: Agnelo Santa Fe Aquino Neto  
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To: wconde25@hotmail.com ; andretaquino@hotmail.com ; 
edbiancard@uol.com.br ; nacional@cfcnacional.com.br ; 
ivancv@bol.com.br ; tertuliano.thomaz@cvrd.com.br ; 
agneloneto@seg.es.gov.br  
Sent: Monday, December 02, 2002 1:30 AM 
Subject: ISTO INTERESSA 
 
 
WALTER, 
 
EXPLICA AÍ MEU. 
 
A GALERA QUER SABER DIREITINHO DE MAIS ESSE ROUBO DA 
TELEMAR. 
 
AH QUE SAUDADES DA VELHA TELEST... 
 
AGNELO 
 
 
 
 
 
 
 
MENSAGEM ESPECIAL 
>From: "mcarlosm"  
>To: <"Undisclosed-Recipient:;"@pavuna.terra.com.br>  
>Subject: Fw:  
>Date: Sun, 1 Dec 2002 21:24:51 -0300  
>  
>  
>  
>  
>  
>Cachoeiro de Itapemirim - ES, 01 de Dezembro de 2002.  
>  
>Internautas de todo o Brasil uní-vos.  
>  
>Caros Amigos,  
>  
>De repente baixou o espírito de Karl Marx em mim ao ler a notícia 
abaixo. Deixe-me explicar-lhes: a notícia em questão foi publicada no 
Jornal "A Gazeta" do Espírito Santo no dia 27 de Novembro último e 
me deixou bastante preocupado. Como sabemos, a tarifação das 
ligações telefônicas locais das 0:00 horas às 06:00 da manhã nos 
dias úteis, das 14:00 horas do sábado às 06:00 horas da manhã da 
segunda-feira e nos feriados nacionais é feita por ligação e não por 
pulsos. O intuito de enviar-lhes essa mensagem é de alertar-lhes 
sobre essa mudança que está para ocorrer e pedir-lhes que enviem 
mensagens para o endereço biblioteca@anatel.gov.br repudiando 
essa mudança que só servirá para dificultar as nossas relações 
através da rede.  
>  
>Precisamos mostrar nossa indignação antes que seja tarde demais. 
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Não quero com isso anarquizar nem polemizar só quero que a Anatel 
desenvolva algum outro sistema para a Internet antes de se por em 
prática as novas tarifas.  
>  
>Retransmitam para todos os seus contatos essa mensagem para 
que a pressão seja maior.  
>  
>  
>Sem mais para o momento,  
>  
>  
>Vitor Fabres Fontes  
>  
>  
>  
>JORNAL "A GAZETA", 27 de Novembro de 2002  
>  
>  
>Anatel quer acabar com sistema de pulso único  
>  
>  
>Walter Conde  
>  
>A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está concluindo 
um projeto, onde acaba com o sistema de tarifação por pulso único, 
modalidade de cobrança adotada nos finais de semana, feriados 
nacionais e madrugadas. A Anatel criou um debate oficial sobre o 
assunto. Quem não concordar, poderá enviar até 23 de dezembro 
uma "contribuição".  
>  
>Segundo a Assessoria de Imprensa da Anatel, a Telemar já pode 
adotar a tarifação por minuto, inclusive nas madrugadas e finais de 
semana, assim que digitalizar a sua rede em 100%. A Anatel lembrou 
que a Vésper, espelho da Telemar, já cobra sua tarifa pelo sistema de 
minutagem.  
>  
>É prejuízo ou benefício para o consumidor? A Anatel não soube dar 
a resposta. Segundo a assessoria, o resultado da mudança no 
sistema de tarifação só poderá ser visto após a conclusão da consulta 
pública.  
>  
>Quem vai meter a mão no bolso para a pagar a conta está sendo 
ouvido. Mesmo assim, a Consulta Pública de número 417, que prevê 
uma nova regulamentação para o uso de serviços e redes, é voltado 
para quem acessa a Internet. Para quem gosta de usar o telefone fixo 
nos horários de tarifas reduzidas já é um fato consumado.  
>  
>A mudança na tarifação é questão de tempo. Segundo a Anatel, a 
Telemar terá de implantar o novo sistema de cobrança, por 
minutagem, até 2005. A dúvida que a Anatel tem atualmente é 
apenas com o acesso à Internet, através de linhas telefônicas. Essa é 
a modalidade que atinge a maioria dos internautas.  
>  
>O acesso por cabo é limitado a áreas restritas, das capitais, como é 
o caso de Vitória. Mesmo assim, uma exigência da própria Anatel 
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impede que um internauta assina apenas o serviço de Internet, uma 
vez que ele é obrigado a comprar um pacote casado com a TV a 
cabo. A compra casada do serviço é imposição da Anatel e não das 
prestadoras de serviço.  
>  
>Outra opção, a conexão por ondas de rádio é inviável, devido ao 
preço elevado cobrado. Esse sistema somente é válido para 
condomínios residenciais, onde o preço da assinatura é diluído entre 
os condôminos. O acesso via satélite tem um preço exorbitante, 
sendo inviável a popularização de seu uso.  
>  
>A Consulta Pública Nº 417 tem sete páginas. O objetivo da coleta de 
contribuições é o levantamento de subsídios, recebidos de pessoas 
físicas e jurídicas, para que seja feita uma nova regulamentação. A 
cobrança do novo sistema somente vai ocorrer no ano que vem, 
quando o novo Governo tiver assumido.  
>  
>A falta de informação detalhada sobre o fim do pulso único está 
gerando "correntes" na Internet. São avisos inverídicos, que garantem 
que a Telemar já estaria cobrando por minuto, principalmente para 
quem acessa a Internet nas madrugadas, finais de semana e feriados 
nacionais. Funcionários da Telemar desmentiram esses e-mails 
anônimos.  
>  
>TARIFAS PRATICADAS PELA TELEMAR NO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO  
>  
>Ligações de Fixo para Fixo  
> 
>Espírito Santo  
> 
>Plano Básico (sem impostos)  
>  
>  
> VALORES EM REAIS  
>  
> TARIFA  
> NORMAL  
> Valor do Pulso Local 0,07267  
>  
>Plano Básico (com impostos - ICMS, PIS e COFINS)  
>  
> VALORES EM REAIS  
>  
> TARIFA  
> NORMAL  
> Valor do Pulso Local 0,10185  
>  
>última atualização - 27/06/2002  
>  
>Horário de realização das ligações conforme quadro abaixo:  
(Roney Leal) 

 De: roney leal [mailto:roney.leal@bol.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2002 09:52 
Para: biblioteca@anatel.gov.br 
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Assunto: En: Telemar - FIM DO PULSO ÚNICO 
 
 
  
----- Original Message -----  
From: raquel  
To: mourrahy@yahoo.com.br ; judismar@petrobras.com.br ; 
vfb2002@ubbi.com.br ; elzahelena@escelsa.com.br ; 
neves229@hotmail.com  
Sent: Monday, December 02, 2002 8:09 PM 
Subject: Fw: Telemar - FIM DO PULSO ÚNICO 
 
 
  
> >Acabou o pulso único de Sabádo e Domingo e não houve 
divulgação, 
escondido, > >na surdina. 
> >Divulguem....... 
> >Pessoal, 
> > 
> >Acabei de acessar o site da TELEMAR e é verdade. Há um 
desconto em relação > >ao preço normal (R$0,03351 por pulso), que 
vale para todos os dias úteis de 7 às 9h, de 12 às 14 h e de 18 às 21 
horas e sábados, de 7 às 14 horas. 
> >A diferenciada que é a ligação no "horário de pico do sistema", 
entre 9 e >12 h e 14 às 18 h dos dias de semana, é o dobro 
(R$0,07009/pulso). A reduzida vale 0,01402/pulso e é aplicada aos 
sábados, de 14 às 24 horas, e domingos/feriados, de 6 às 24 horas. 
Existe ainda a super-reduzida, que vale nos outros horários (de 0 às 6 
da manhã de dias úteis, sábados e domingos/feriados). Ou seja, 
trocando em miúdos, NÃO EXISTE MAIS O PULSO ÚNICO, TUDO É 
PAGO CONFORME O NÚMERO DE PULSOS FATURADO. 
> > 
> >----- REPASSANDO... 
Amigos! 
Pelo que pude perceber, é verdade! Como é possível uma alteração 
dessas,sem qq aviso?!! Acabou o pulso único entre meia-noite e 6h, e 
nos finais de semana! Tudo passa a ser pago! Ainda se oferecessem 
o serviço de banda larga em qualquer cidade... O desaforo seria o 
mesmo, mas pelo menos haveria uma opção. Mas nem isso! Só em 
alguns setores de algumas capitais. 
As multinacionais mandam mesmo nesse país! Fazem o que querem, 
sem dar a menor satisfação... Na surdina. Estou embasbacado! (Será 
que eu entendi errado?!) Vamos reagir, gente! 
> > 
> >REPASSEM AMIGOS: 
MAIS UMA VEZ, PERDEMOS UM MÍNIMO QUE TÍNHAMOS, PARA 
UMA EMPRESA DE ''M'', >QUE É ESTA TAL DE TELEMAR. TALVEZ 
ELES FIQUEM MILIONÁRIOS, RETIRANDO O SISTEMA DE 
TARIFAÇÃO DA INTERNET. VAMOS PROTESTAR, ENVIEM AO 
MÁXIMO DE PESSOAS QUE PUDEREM. 
> > 
A TELEMAR (sem qualquer prévio aviso) mudou o sistema de 
tarifação nos feriados e finais de semana. Antes aos Sábados, 
Domingos e Feriados era  somente 01 impulso por ligação, agora 
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paga impulso normal, somente com um "bom desconto ". Veja o 
quadro colorido que demonstra a tarifação. 
> > 
> >Confiram no site da Telemar, página de tarifas: 
> >http://www.telemar.com.br/31/home/index.asp 
> >http://www.telemar.com.br/31/home/index.asp 
> >Após entrar clique em "tarifas e preços". 
(Roney Leal) 

 Deposito minha total indignação ante as possíveis mudanças de 
tarifas de nosso 
sistema de telecomunicações. 
Mesmo sabendo que a Anatel possibilita os melhores recursos de 
ligação telefônica, 
acredito que ela seja capaz de disponibilizar novos meios de 
democratização 
das comunicações em nosso país.  
Já desde muito tempo esperávamos por mudanças em nosso país.  
Eis que urge a época da virtualização . E o Brasil consegue 
acompanhar todo 
o sistema. 
Infelizmente, a hierárquica sitematização da ANATEL  está em vistas 
de mudar 
toda essa conquista. 
Espero contar com a compreensão da Anatel de que o nosso país 
ainda se vale 
de operários (educadores, professores, alunos...) que não ganham 
mais que um 
salário mínimo por mês. 
Obrigada 
(Andreza Penha de Azevedo) 

  
vimos, através do presente, manifestar de forma contundente o nosso 
protesto 
e repúdio contra a proposta formulada pela  anatel,  como sendo um 
novo 
golpe contra o consumidor brasileiro 
 
 mais uma postura para alimentar o lucro 
das multinacionais e conseqüentemente lesar e esvaziar o nosso 
bolso. 
 
a intenção da anatel de acabar com o 
> pulso único nos dias de semana, entre 00h00 até às 05h59; finais 
de 
semana, 
> entre 14h00 até às 05h59; feriados nacionais passando a ser 
somente por 
> tarifação por minuto. 
> 
> esclarecendo: as concessionárias de telefonia fixa serão 
beneficiadas com 
a 
> tarifação pela minutagem de uso. 
> 
> assim, mesmo nas madrugadas, finais de semana e feriados o 
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consumidor vai 
> pagar por cada minuto que tiver usando a linha telefônica. 
 
as teles são campas isoladas nos procons dado os péssimas serviços 
prestados. 
 
o povo brasileiro repudiou o atual governo por essas posturas e 
outras 
tantas patrocinadas contra os nossos interesses populares. 
não temos mais memória curta. 
(Anibal Júnior) 

 Nao concordo com o fim da Internet Gratis 
 
Venho atraves desta, expressar minha indignacao pela tentativa da 
Anatel e Orgaos incompetentes, que colocam a mingua nosso direito 
conquistado. Direito este, o do acesso a internet gratuito, e que so 
nos trouxe beneficios e avancos no que diz respeito ao ensino e 
entretenimento via internet. E insuportavel ver, que mais uma vez 
neste pais, poderosos colocam em 1º plano o lado financeiro, e se 
esquecem de favorer aos mais necessitados por 
informacao/pesquisas. Eu votei no Lula para nosso presidente, 
espero que pelo menos meu voto tenha valido a pena. Que ele exclua 
qualquer possibilidade do fim da internet gratis... Por enquanto eu so 
tenho a dizer, que estou INDIGNADO com esta cogitacao sobre o fim 
da internet gratis. 
(Reginaldo Batista Ferreira) 

 Utilidade Pública 
 
"Declarar o acesso a internet gratuito como Utilidade Pública" 
Justifico: O grande alcançe social que esse serviço possui, em 
escolas , Ongs , e jovens carentes que necessitam desenvolvimento. 
Os orgãos reguladores e fiscalizadores deveriam tomar a dianteira em 
prol do bem comun, e não render-se a lobbies que só visam lucros. 
Pra encerrar pagar pelo acesso e pelo fone é pagar 2 vezes. País 
bom é aquele que cuida do seu cidadão. 
(Luis Angel Polo Gomes) 

 Viva a Internet Grátis !!!!! 
 
Por quê ao invés do governo querer combater o acesso gratuito, não 
se preocupa em combater a violência, a corrupção e a discriminação 
? Tudo isso acontece porque vivemos em um país de políticos 
demagogos. 
(Márcio José Auzier Vinhote) 

 Não creio que um dos poucos meios de inclusão da população ao  
mundo globalizado que a internet proporciona deva ser  
terminado. 
Espero que não se prejudique mais uma vez o contribuinte, já  
que as empresas envolvidas, estão visando apenas seus  
interesses. 
(Carlos F. Basquens) 

 acesso a internet grátis . 
(Paulo Ricardo Azerêdo Quintanilha) 

 Quero dizer que não aceito o "apartheid digital", ou seja, entendo que 
deve continuar a existir internet gratis, para que todos do povo 
possam ter acesso ao que hoje já é uma necessidade básica 
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(internet). 
(Debora Wust De Proenca) 

 sou completamente contra o fim da internet grátis 
(Elizabeth S. L.G. Courcouvelis) 

 Desejo continuar utilizando os serviços do IG-Internet Grátis. 
(Antonio Manoel Queiroz Ferreira) 

 Prezados senhores; 
minha opinião é que deveria haver uma forma de continuar se 
fornecendo internet gratuita,mas também que se estabelecesse uma 
forma de auxílio aos pequenos provedores, dos que ainda restam e 
nao faliram, quando o atual processo foi implantado. Uma forma 
sustentável para os mesmos, possibilitando e ao mesmo tempo 
obrigando os mesmos, que cobrassem uma taxa de níveis inferiores 
aos antes praticados, que eram simplesmente absurdos.Talvez uma 
forma de redirecionamento de subsídios, pela Anatel, e 
consequentemente, um controle através de tabelamento dos preços 
dos serviços oferecidos, quem sabe esse subsídio não poderia ser 
um repasse do lucro das atuais líderes de provedores de acesso, 
inclusive a IG. 
(João Paulo Marcondes Montaleone) 

 Não concordo com o fim do sistema de pulso único nos finais de 
semana, feriados nacionais e madrugadas dos dias de semana. 
(Willian Sathler) 

 Simplesmente acho um ABSURDO! Porque mais uma vez que o 
consumidor está sendo prejudicado. 
(José Maria Da Rocha) 

 Os tecnicos da ANTEL teriam que verificar os valores a serem 
cobrados antes de aprovarem tal regulamentação por que? 
(Flaviano Rabelo Aguiar) 

 A Anatel nos decepciona mais uma vez tentando abolir a tarifacao 
unica no final de semana. Tal fato causa estranheza, visto que o fato 
esta sendo decidido sem a devida divulgacao para nos usuarios. Um 
orgao do Governo deveria ter mais respeito aos que com muito 
esforco contribui em forma de impostos. Acho que esta decisao 
deveria ser levada a midia para maior discusao e nao ser decidido as 
escuras, sem o nosso consentimento. Esperamos o desenrolar dos 
fatos com muita apreensao, pois sinto que mais cedo ou mais tarde 
as grandes companias telefonicas sufocarao o poder de tao 
conceituado orgao. 
(Plinio Schwambach Rocha) 

 Na disposição sobre serviço telefônico conurbado,sou extremamente 
contrário.Com essa medida,acabarão os horários do chamado pulso 
unico,em que o usuário paga apenas um pulso por ligação em um 
determinado horário.Na minha opinião,o sistema deve continuar o 
mesmo,não devendo haver distinção entre o uso do telefone para 
ligação ou conexão a internet. 
(Almy Dias Froes) 

 Sou contra o fim da internet grátis. 
(Cibele De Sousa Lima) 

 A internet grátis não deve deixar de existir. 
(Eliane Vieira De Almeida) 

 Sou desfavorável a qualquer consulta que possa resultar com o fim 
do acesso à Internet gratuita no país. 
(Bruno Medina Ribeiro) 

 A internet gratis é de grandiosissima valia para nos assalariados 
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congelados, 
(José Gonçalves Da Silva) 

 nós já somos de um país pobre, onde para quase tudo que usamos 
temos que pagar, os valores das internetes pagas é um absurdo, 
quando tem uma empresa que oferece um serviço gratuito querem 
tirar de nós, brasileiros e brasileiras que utilizam a internet em 
horários de tarifação baixa, que não temos condições de pagar o que 
as outras empresa querem. 
(Anna Catharina Honorio De Oliveira) 

 a internet gratis é como a televisão, vive de publicidade alem de 
contribuir para a democratização da informação e do conhecimento a 
população de baixa renda. 
por favor não envergonhe o país com essa atitude mal intensionada 
de acabar com a internet gratis, afinal eu estou pagagando a minha 
ligação telefônica. 
se o provedor não quer cobrar o problema e dele. 
(Jose Marcelo Oliveira) 

 Sou contra o fim da internet grátis !!! 
(Jalner Marcos Reis) 

 Deveria permanece o acesso gratuito a internet, haja visto que o 
Brasil é um país pobre muitos terao dificuldades ao acesso por um 
provedor pago. 
(Alessandro De Andrade Silva) 

 Regulamentar o acesso gratuito à Internt, fixando taxas por conexão e 
não por pulsos. Implantação da taxa única beneficiando pequenos 
municípios propiciando igualdade a todos que necessitam de tal 
serviço. 
(Simone Sanches Correa) 

 Acho que o governo deveria liberar mais concessões para este tipo 
de serviço, criar mais insentivos ... pois a internet grátis atua da 
mesma maneira que a televisão aberta, eles vivem do marketing, 
quem quer pagar internet e tem condições que pague do mesmo 
modo que os canais pagos ... 
(Jackson Luiz De Lima) 

 o ato da pessoa poder ter acessso a informação é um ato de 
liberdade democratica que não pode ser cerceada pela elite. 
(Nilton Sa Brascher) 

 inclusão digital é obrigação social, então é obrigação governamental e 
deve ser matéria obrigatória em todos os cursos regulamentados, 
regidos e fiscalizados pelo MEC. 
(Cido E Adão) 

 Nós vivemos em uma democracia, então eu proponho um plebicito 
virtual e totalmente digitalizado, para que nós brasileiros tenhamos o 
direito de decidir se queremos ou não acesso a internet gratuita. 
(Aline Fernandes Galera) 

 solicito  a manutenção da internet gratis. 
(Ceme Suaiden Junior) 

 Colocar notícias de totas as capitais do Brasil no Ultimo Segundo. 
(Leandro Corrêa Brisolara) 

 Mudança na tarifação: 
 
Prezados membros da diretoria:  
 
 Venho através desta, pedir-lhes que não altere as regras na 
tarifação para usuários de Internet. Nós que utilizamos muito a 
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Internet seremos bem prejudicados, pois as pesquisas que fazemos 
não levam menos de duas a três horas. Imagine o quanto de impulso 
que teríamos que pagar nessas horas dedicadas aos estudos, à 
conversação e comunicação com conhecidos ou não, à pesquisa e 
também à diversão etc. 
 
 Sou universitário e utilizo bastante a Internet em minhas 
pesquisas e também na hora de me comunicar com meus amigos e 
professores, assim como com grupos de estudos que se comunicam 
via e-mail. 
 Eu só acesso a Internet no horário comercial se for de 
extrema importância (muito urgente) ou se eu estiver na Universidade 
ou em outro local que permita acessar a Internet gratuitamente. No 
mais, eu só acesso a Internet nos dia de semana após a meia noite, 
justamente para pagar o pulso único. Meu computador já não está tão 
velos como antes, e se eu não pagasse um provedor e dependesse 
do IG, ou outro provedor de acesso gratuito, eu estaria perdido. Pago 
por mês R$ 26,00 para ter o mínimo de conforto possível, sem ter que 
me preocupar com os gastos provenientes das horas a mais por mês 
e nem com o suporte técnico. Esse gasto com o provedor eu já acho 
alto, mas se quero acessar sem maiores preocupações, tipo queda de 
linha, linha ocupada etc, tenho que tê-lo. 
 Não posso pagar a Internet a cabo, mesmo morando na 
capital, quanto menos às outras opções citadas na reportagem do 
Jornal A Gazeta (ES), pelo qual fiquei sabendo no dia 27 de 
novembro de 2002 que haveria mudanças na tarifação telefônica e 
que, segundo a Anatel, a Telemar já estaria habilitada a fazer a 
cobrança da tarifação por minutagem, assim que digitalizar a sua rede 
em 100%. Um outro agravante é o fato de que a maioria dos 
internautas fazem uso de linhas telefônicas para acessar a Internet e 
desses, grande parte são estudantes – assim como eu – que a 
utilizam diariamente para estudar, pesquisar etc. 
 Por isso, peço aos senhores que repensem numa forma de 
manter, se possível, o pulso único da forma que está ultimamente 
para os usuários da Internet (nas madrugadas e nos finais de 
semana), já nos feriados nacionais eu particularmente não faço muita 
questão, mas nas madrugadas da 0:00 hs as 5:59 hs e nos finais de 
semana – sábado das 14:00 hs até as 5:59 hs de segunda – é de 
extrema importância para mim e, com certeza, para os demais 
usuários, pois a mudança na tarifação irá prejudicar o nosso acesso a 
Internet, uma vez que o custo poderá ser maior que o benefício. 
 
 Temos que lembrar, diariamente, que moramos em um país 
onde as dificuldades (financeiras, principalmente) enfrentadas pela 
maioria da população as impedem de ter acesso a inúmeros avanços 
tecnológicos, como o computador, celular, internet etc, e que, quando 
conseguem adquirir um desses benefícios, pedem a Deus que não 
tenham gastos muito elevados, pois, senão, terão que optar em 
cuidar da família ou ficar com o “luxo”. Esse meu exemplo pode 
parecer meio simplista, mas é uma das realidades presenciadas pela 
maioria da população brasileira. 
 A permanência do pulso único para acesso à Internet é 
imprescindível para nós, usuários menos favorecidos 
economicamente, e sua extinção/mudança, pode significar a não 
possibilidade de continuar a utilizar esse tão precioso meio de 
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informação e comunicação que é a INTERNET. 
Obrigado. 
(Rodrigo de Sousa Gomes) 

 Sou completamente contra a obrigatoriedade de cobrança  pelo uso 
da Internet, bem como necessidade de pagarmos um provedor  e 
pagarmos  tarifa diferenciada a qualquer hora do dia  ou da noite. 
estaremos dando um passo ao passado, restringindo o uso da 
internet as pessoas que podem e querem pagar  por um provedor 
bem como a tarifação telefônica diferenciada em todos os horários. 
(E) 

 Sou contrario a modificações que levem a extinção do acesso à 
internet gratis, e favoravel a modificações que venham a facilitar 
ainda mais ao usuario de baixa renda, estudantes, ONGs, etc o 
acesso gratuito. 
(Rogerio De Souza Moraes) 

 Não Concordo com o fim da internet gratis no Brasil. 
(Rogério Cavalheire) 

 Porque cobrar por um serviço que hoje funciona perfeitamente 
gratuito. Quem está querendo levar vantagem nesta história? Com 
certeza não é a população. 
(Vilmar Brait) 

 Não há o que se alterar quanto à internet gratuita. Um absurdo a 
Anatel propor tão exígüo tempo para uma discussão tão ampla. Estou 
de acordo com a solicitação da Internet Group. 
(Jorge Luiz Pereira Cardoso) 

 Quero que conste do regulamento o acesso à Internet de forma 
gratuita. 
(Ivone Guedes Borges) 

 Sou contra o fim da internet gratis!!! 
(Augusto Pereira Leite Massa) 

 A Internet Grátis deve ser regulamentada e difundida cada vez mais 
no país. 
(Alexandre De Souza Oliveira) 

 Possibilitar cada vez mais acesso às pessoas à  World Wide Web. 
Consignando a democracia, desta forma permitindo igualdade ao 
menos em seu acesso, visto já ser tão dispendioso o equipamento. 
Cabendo a atuação das prestadoras do serviço de telefonia junto à 
gratuidade de acesso, alcançando assim cada vez mais pessoas. 
(Fábio Renato Salvati) 

 Sou a favor da manutenção do sistema de acesso grátis oferecido por 
alguns provedores. 
(Raul Colvara Rosinha) 

 Sou contra o fim da internet grátis. 
(Silvia Cristina Soggio Del Monte) 

 A internet gratuita aumenta o volume de informação, facilita a 
agilidade de localização de órgãos para transplante, médicos para 
doentes, informaçoes importantes para síndromes desconhecidas, 
acesso mais fácil pra as ONG's. 
(José Infante Néto) 

 A internet grátis não deve ser abolida. 
(Hélvio Rodrigues Da Silva) 

 gostaria que os serviços de internet gratuita continuassem operando. 
(Emerson José Vidigal) 

 como eu tenho o meu e- mail cadastro no ig queremos ter sim um 
privigegio de ter  pelo menos de obter as informações gratuitas. 
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(Edilson De Sousa Neves) 
 Sou a favor da existencia da internete gratis,nos moldes de hoje, 

podendo ser ajustados apenas a forma de acesso, em que o 
navegador tenha a sua identidade real cadastrada, para diminuir  os 
efeitos da fraude e malificios à humanidade. 
(Jorge Inácio Diniz) 

 è permitido o provimento gratuito ao usuário de acesso a internet , 
sendo que os custos do serviço serão cobertos por propagandas e/ou 
links com empresas virtuais. 
(João Carlos Joly Assumpção) 

 Falta resolução que descrimine o serviço de Internet Grátis. 
(Robert Jeferson De Melo E Silva) 

 Sou contra o fim da internet grátis no Brasil e digo mais, a internet 
grátis no Brasil deveria ser Banda Larga. 
(Ângelo Ivo Siqueira Reis) 

 Sou totalmente contra esta Proposta. 
(Andrey Gonçalves Queiroz Wanderley) 

 Deve continuar existindo o acesso gratuito à Internet. 
(Robson Cicero De Luna) 

 Contra a extinsao da internet gratuita 
(Carlos Manoel Pereira Soares Mansinho) 

 Para a continuidade da internet gratis. 
(Luciana Glenda De Oliveira Silva) 

 Não sou a favor do fim da internet grátis. 
(Abdias Eugênio Oliveira Filho) 

 contra a extinção da internet grátis. 
(Arthur Martins Fraga Filho) 

 Quando entrei no site do IG hoje vi uma nota dizendo que esse 
Regulamento poderia acabar com os provedores gratuitos de internet, 
ora, não só a internet DEVERIA ser grátis como deveriam ser 
ampliadas as suas condições de uso.  
 
Ontem recebi um e-mail que dizia o seguinte: 
 
Sent: Sunday, December 01, 2002 9:12 AM 
Subject: Você sabia que o Speedy é uma farsa ? 
 
 
>             Você sabia que o Speedy é uma farsa ? 
> 
>             Você sabia que: você pode comprar um modem igual ao do 
SPEEDY, 
> por um preço mais barato e ainda não precisaria pagar 
mensalidade? Que 
fora 
> do Brasil não existe mais linha discada e que a AOL trouxe dos 
EUA seus 
> equipamentos obsoletos? 
>             Pois é!!! 
>             Um acordo falso entre as grandes provedoras de Internet e 
as 
> Cia's de telecomunicações, como Telefônica em SP, Telecom no 
Sul, 
>             Telemar no RJ, entre outras, frauda totalmente os Direitos 
do 
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> Consumidor, principalmente no que se trata de ACESSO DE ALTA 
VELOCIDADE, 
> como ADSL Speedy), Mult Link, LP's, entre outros. Está provado 
que, 
através 
> de uma linha telefônica comum, podem ser feitas conexões de até 
512 kpbs, 
> onde hoje as provedoras permitem no máximo uma conexão de 
56.6 kbps, 
quando 
>             chegam neste ponto. 
>             Fora do Brasil, não existe mais conexão discada. A América 
> Online, por exemplo, trouxe todos os seus equipamentos antigos, 
que já se 
> encontravam obsoletos no mercado americano, para cá e mais uma 
vez o 
> brasileiro usa o lixo do primeiro mundo, achando que é tecnologia 
de 
ponta. 
> 
>             A diferença é apenas que os modems que fazem esse tipo 
de 
> conexão são diferentes, externos como os das conexões ADSL, 
mas utilizam a 
> linha telefônica comum e se conectam à 512 kpbs (para 
transmissão e 
recepção 
> de dados, melhor que os atuais ADSL do mercado, que transmitem 
com a 
metade 
> da velocidade que recepcionam). 
>             Um modem desses, já fabricados para efeitos de testes por 
> empresas como a 3Com, Lucent, Motorola e Genius, custariam algo 
em torno e 
> 150 reais no mercado. Ou seja, você precisaria apenas de adquirir 
o modem, 
> gastando uma só vez uma quantia razoável, e ter uma assinatura 
de acesso 
> discado com qualquer provedora de renome que deveria oferecer 
esses 
> serviços. 
> 
>             Mas ao invés disso, o consumidor brasileiro é enganado e 
paga, 
> só de instalação, mais de 200 reais, não tem posse dos  
equipamentos, que 
> são alugados e você paga por mês, além da mensalidade ser 
altíssima. E, na 
> maioria das vezes, cobradas pelas empresas de telecomunicações 
e 
provedoras 
> simultâneamente, o que também é outra operação nitidamente 
ilegal perante 
o 
> Código do Consumidor. O sistema já é ilegal por sí só, sendo que 
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eles 
> oferecem tecnologia obsoleta como se fosse de ponta, lesando 
>             os direitos, de quem adquire, várias vezes. E dentro do 
próprio 
> sistema, eles ainda colocam mais ilegalidades, como estas, de 
obrigar a 
> comprar um serviço para poder utilizar outro. 
> 
>             As provedoras de internet e empresas de telecomunicações 
não 
> colocam esses serviços, que são simples e eficientes, à disposição 
dos 
> clientes só porque seus lucros seriam bem menores, uma vez que o 
equipamento 
> poderia ser comprado até na rua Santa Efigênia em São Paulo, 
como hoje em 
> dia você compra um modem qualquer ou uma placa de rede, além 
do fato que a 
> mensalidade seria 
>             acessível como uma conexão discada comum que existe 
hoje em 
> dia, por causa da concorrência. Talvez até mesmo provedoras 
gratuitas 
> poderiam fornecer tal acesso, de tão simples, eficiente e funcional 
que é 
o 
> sistema. 
> 
>             A ignorância do povo faz mais uma vez o regime capitalista 
> vingar, onde os poderosos ficam cada vez mais ricos e você fica 
cada vez 
> mais lesado. Mas essa situação pode facilmente ser revertida, 
basta você 
> enviar esta mensagem para o maior número de pessoas de sua 
lista, e 
também, 
> para os órgãos competentes, pois somente assim as provedoras e 
empresas de 
> telecomunicações vão perceber que não conseguirão mais enganar 
os 
> internautas com toda essa fraude e ladainha de conexão RÁPIDA. 
Espalhe 
essa 
> mensagem em nome dos seus Direitos e pela dignidade dos 
Internautas. 
> 
>             Atenciosamente, 
>             Reynaldo Andersen K. Pellegrini 
>             Engenheiro ITA 
>             Novas tecnologias /Revista/ Consultor Jurídico 
>             Augusto Mattos 
>             SuperSoft Computadores Ltda. 
> 
 Eu gostaria muito de saber o que a ANATEL tem a dizer sobre o 
assunto, pois parece que nesse país as empresas, o governo e a 
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própria população só quer lesar um ao outro, levar vantagem em cima 
de tudo. 
 
Somos um país pobre, carente, cujo salário mínimo é de R$ 200,00 e 
atende praticamente toda a população, cuja gasolina é a mais cara do 
mundo, custando em média R$ 2,00, enfim, tudo aqui é muito caro 
sendo que o poder aquisitivo é muito baixo. 
 
Portanto peço para que os Dirigentes da ANATEL, que fixam as 
tarifas telefônicas (que não são nada condizentes com a renda da 
população) garantam também a internet grátis, assim como o que o 
Engenheiro do ITA escreveu acima, garantam a dignidade desse 
povo que é sofrido. 
 
É notório que os Dirigentes da ANATEL são nomeados pelo 
Presidente da República, e normalmente atendem às diretrizes 
fixadas por ele, no entanto, parece que o nosso digníssimo 
Presidente da República está mais interessado em aumentar os 
impostos, a gasolina, a luz, o gás, a água, enfim, atender as metas do 
FMI, mesmo que nossa nação passe dificuldades e fome. POR 
FAVOR, NÃO FECHEM OS OLHOS PARA O MUNDO REAL, NO 
QUAL AS PESSOAS SÃO CARENTES DE TUDO. 
Obrigada pela atenção. 
(Raquel Martins Reis) 

 contribuo para a não cobrança da internet gratuita... 
(Cristiane Ribeiro Mantoan) 

 O serviço de Internet com provedores gratuitos deve ser mantido. 
(Ernani Adriano De Almeida Camargo) 

 Em linhas gerais, a fim de se evitar um enorme retrocesso Social e 
Legal, deve-se alterar ou RETIRAR artigos que coíbam a chamada 
INTERNET GRÁTIS. 
(Paulo Roberto Gomes Ignácio) 

 Sou contrário ao fim da internet Grátis. 
(Edison Aparecido Bertin) 

 A internet grátis deve ser um direito assegurado para todos os 
cidadãos. 
(Joao Pereira Mendes) 

 Sou contra a exclusão digital e o fim da internet grátis no Brasil. 
(Juliana Freerira De Sá) 

 20.00,    reais 
(Maximiano Jose Dos Santos Neto) 

 Acredito que é fundamental que o regulamento em discussão seja 
amplamente divulgado (o que não ocorre) e seu prazo de conclusão 
de consulta seja prorrogado. 
(André Jungmann Pinto) 

 Prezados senhores 
Tenho como objetivo neste momento manifestar o meu desejo de que 
os senhores não promovam o fim da internet grátis em nosso país. 
(Valéria Florencio Moraes Ferreira) 

 Que não se acabe com o uso da internet gratuita. 
(Junior Almeida Costa) 

 Deve-se atender a solicitação de 31 de janeiro, para que a consulta 
seja realizada. 
(Marcelo Pereira) 

 Evitar a todo custo eventual controle,diminuição de áreas ou meios de 
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utilização,restrição ou quaisquer outros meios que possam levar á  
extinção da internet gratis. 
(Olimpio Da Silva Ribeiro) 

 Sou contra o fim da Internet grátis. 
(Martim Cordeiro Pereira Cardoso) 

 Internet Gratis deve continuar. 
(Celso Dengucho Dos Santos) 

 NÃO QUERO O FIM DA INTERNET GRÁTIS. 
(José Raphael Bezerra Vieira Da Silva) 

 Eu sou a favor do uso da Internet Gratis, uma vez que temos milhoes 
de Brasileiros desempregados, incuindo ate a minha pessoa. 
 
O uso da mesma, ajuda as pessoas sobre informacoes de mercado 
de trabalho e hoje em dia, muito das empresas so aceitam curriculum 
via internet e consequetemente, tambem respondem via internet. 
Abracos, 
(Marcos Aurelio Rocha Dos Santos) 

 Sou contra o fim da internet grátis. 
(Paulo Jose Neves Martins) 

 Desejo que a Internet grátis continue existindo, como, por exemplo, o 
IG. 
(Célio Freitas Martins) 

 Proposta de Regulamento para o Uso de Serviços e Redes de 
Telecomunicações no Acesso a Serviços Internet. 
(Claudio Roberto De Barros) 

 É imprescindível a garantia da inclusão digital via provedores públicos 
e/ou gratuitos. 
(Pedro G. Franco) 

   Sou estudante e usuário de internet grátis há alguns anos e, a perda 
dessa modalidade de acesso implicaria em perda de um benefício de, 
como em meu caso, milhares de estudantes que utilizam a internet 
como ferramenta de estudo. 
(Rafael Leite Nunes Dos Santos) 

 Acredito que o acesso gratuito a interneter, proporcionado por 
instituições, que têm consiencia pela, da baixa popularidade da rede 
em nosso pais, contribui e muito para o fim da exclusão digital. 
(Marco Aurelio Costa) 

 Esta é mais uma medida que se aprovada virá a prejudicar as classes 
de baixa renda neste país miserável. 
(Rodolpho Leandro Loss Dias) 

 Para aqueles que estao por detras destes negocio que eu nao li tudo 
mas entendo que se acabar com a internet gratis no brasil é de 
interesses de grandes empresas e organismos que lucram alto com a 
internet paga ... acabar com a internet gratis sera um grande mal as 
pessoas como eu que nao podem pagar nem mesmo a linha 
telefonica quanto mais um provedor de internet. Temos que moralizar 
o Brasil e nao deixar que os grandes facam o nosso povo escravo . 
Fim à internet paga o povo precisa acessar gratuitamente sem pagar 
nada porque como a politica a internet tambem é para o bem comum 
nao bem de alguns 
(Evandro Goncalves Ferreira) 

 nao concordamos de maniera nenhuma com essa virada de mesa. 
(Rua Itu 88) 

 A única maneira que tenho para consultar a internet para ler bons 
jornais , os quais onde moro não tenho acesso , já que os bons 
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jornais acredito estar em SP e além disso a única forma para manter 
contato com meus amigos e parentes de forma mais completa e 
barata é a internet. Por isso não deve ser cobrado de ninguém , uma 
vez que ela já existe e beneficia milhões de pessoas. 
(Patricia Regina Ueno) 

 O modelo deve permanecer como está pois com o atual acesso a 
rede de iformações digitais (internet) no atua modelo propicia o 
acesso de inúmeras pessosa de menor poder aquisitivo, lhes dando 
oportunidade a iformação e cuturalização o que é escasso e muitas 
vezes inacessível neste país. 
Deve-se criar um tel 0800 inclusive para acesso isentando os pulsos 
telefonicos já que isto propicia os menos abastados para um maior 
acesso a informação.  
Chega de "Ditadura" onde querem nos alienar sem informações com 
atitudes reacionárias e descriminatórias, eu como parte constituinte 
deste povo já estou cansado dos abusos dos orgão maiores que 
beneficiam a classe alta e esmaga a classe média para baixo. 
(Heitor Carlos Assunção) 

 Não acabem com a Internet Grátis. 
(Daniel Lopes De Novaes) 

 A favor da Internet gratuita. 
(Elesbão Camargo Sant'Ana) 

 sou contra a proibicao da internet grátis. 
(Jefferson Peres Da Silva) 

 Manter o serviço de internet gratuita! 
(Leonardo Gelpi Ruhe) 

 Mediante a possibilidade do fim dos provedores gratuitos de internet, 
por proibição através de regulamento, lei, ou que quer que seja, 
venho através desta deixar a minha opinião/protesto. 
(Vanderlei Aparecido Da Silva) 

 Como estou num país democrático sou favorável a manutenção do 
acesso gratuito á Internet pois como cidadão contribuinte já pago pelo 
acesso telefônico. 
(Sergio Messias Baptista) 

 Não concordo com o fim dos serviços gratuitos na internet. 
(Soraya Dos Passos) 

 os serviços de redes e comunicaçao no acesso a internet para 
pessoas fisicas poderao ser GRATIS . 
(Jose Jorge Da Silva Lopes)  

 Não concordo com qualquer medida que ponha em risco o acesso 
gratuito a internet. 
(Vilmar De Souza) 

 muitos dos jovens hoje por aperto de seus parentes possuem um 
computador em casa fazendo com que eles tenham o minimo digno 
de conhecimentos comprarando com os jovens de classe média alta. 
assim sendo os jovens de baixa renda não tem condições de arcar 
com está conta de pagar pelo serviç prestado pela internet grátis. 
muitos dos nossos jovens esperam até a meia noite para acessar a 
internet para que seja mas barato. 
os senhores sabem o que é isso? 
um jovem esperar até a meia noite para poder fazer um trabalho 
escolar... 
já pensou nisso?o seu filho ficar acordado até altas horas tendo que 
acordar na maioria das vezes mas cedo para fazer um trabalho. 
pois pense nisso,muitos usam o seu computador que foi comprado 
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com muito suor dos parentes para estudar,e até mesmo aprender a 
mecher com a informática pois hpje em dia um jovem sem um minimo 
de intendimento na aréa de informática é excluido de muitas chances 
de trabalho. 
e vcs estariam excluindo este jovem mas uma vez de aprender. 
vcs não acham melhor um jovem em frente a um computador 
aprendendo e se divertindo do que estar na rua roubando,sendo 
traficantes ou coisa do genero acho que sim não é. 
pois é acho que ao inves de tirarmos isso temos que aplaudir as 
empresas que fazem a internet grátis pois dão aos nossos jovens um 
motivo a mas...um aprendisado melhor...um futuro... 
falo tido isso pois foi atrvés da internet grátis,através de um 
computador que comprei com muito suor e com a ajuda da ig que 
presta o serviço de internet grátis que posso hoje entender e trabalhar 
melhor ter uma vida digina de um jovem brasileiro. 
(Mônica Da Silva Neves) 

 Sou definitivamente contra a extinção dos serviços gratuitos da 
Internet. 
(José Inacio M De Moraes Rego) 
Não concordo com o fim da Internet gratuita. 
(Rosa Carolina Da Cunha Felix) 

 Minha opinião é de que a internet gratis não deve, não pode ser 
extinta; portanto devemos poder 
usufruir da internet gratis. 
(Regina Marangoni Da Costa) 

 Não compreendo tecnicamente a telefonia. O que acredito é que não 
é justo e correto, elaborar-se meios para acabar o acesso grátis à 
internet. 
(Albertino Antonio Da Costa Filho) 

 Os provedores de acesso gratuito tem que continuar operando, e só 
fazer uma estimativa de quantos usuarios fazem acesso por 
provedores gratuitos. 
(Nelson Goncalves Nunes) 

 Não aplicabilidade do Projeto de Lei. 
(Ricardo Vieira Barbosa) 

 pela manutenção de serviços de acesso gratuitos. 
(Antonio Reinaldo Peixoto Pereira) 

 Sou a favor da Internet Gratuíta. 
(Flávio Luiz Fonseca) 

 Sou contra o fim da internet grátis. 
(Marcelo Petrio Pilati) 

 Sou contra o fim da internet grátis. 
(Edilamar Barbosa De Castro) 

 Prezados Senhores, 
 
Se alguma pessoa, física ou jurídica, quiser dar acesso gratuito à 
internet - ÓTIMO. (Não há casos de oferta de bens e serviços 
gatuitamente em nenhum lugar do mundo). 
Entretanto, todos sabemos que empresa é feita para gerar lucro, com 
todo o custo de oportunidade descontado. 
Se uma empresa é feita para gerar lucro e se ela oferece acesso 
gratuito à internet, ela deve gerar lucro por outro meio. No caso dos 
provedores de internet, eles possuem fonte de renda diversas tais 
quais: receita de publicidade de outras empresas no seu site, 
oferecem serviço de acesso à internet pago (quem pode/quer pagar, 
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paga). 
O papel da ANATEL é zelar para que haja mercado concorrencial, 
sem dumping, sem concorrência desleal. E NÂO proibir alguém de 
oferecer serviço gratuito! Analisem o tamanho da internet antes do 
acesso gratuito e o atual. Vocês acham que na hora em que a 
população colocar no papel o preço a pagar pelo acesso, fora conta 
telefônica, ela irá pagar. Obviamente, não! A ELASTICIDADE 
PREÇO-DEMANDA por internet, no Brasil, tende a perfeitamente 
elástica. Se com preço igual a zero, o mercado de internet não passa 
dos 15 milhões, numa população total de 170 milhões (não chegamos 
a 10% da população) imaginem com variação positiva no preço. 
Retroagiremos ao passado. Não "coloquem o dedo" no que, de 
alguma forma, ajuda à população. Preocupem-se em aplainar o 
terreno para que mais pessoas acessem a internet, diminuindo custos 
de produção aumentando a produtividade geral da economia 
brasileira. 
Se não podem ajudar, não atrapalhem! 
(Jucelino Leoncio De Freitas) 

 as empresas de telefones podem vender o speedy ou outra coisa do 
genero como a banda larga , mas o acesso deve ser gratuito. 
(Edine Meira de Barros) 

 Sou a favor dos provedores de acesso grátis. 
(Cícero Bonezi dos Santos) 

   Acesso grátis a internet para o usuário que  precisa e quer ter 
acesso as informaçoes mais modernas e de última hora,quer sempre 
estar atualizado e bem informado,mas sem que para isto ele precise 
ter uma boa condição financeira. 
(Guimar Portugal de Macedo) 

 "Que país é este?" 
 
A letra de música de Renato Russo, escrita na década de 80 ainda 
continua valendo./ Só tenho a lamentar./  
O Brasil se orgulha de ter feito a "Constituição Cidadã", durante a 
Constituinte de 88./ Que pena que de cidadãos os brasileiros ainda 
têm muito pouco./ Cidadania significa igualdade, fraternidade, direitos 
e deveres e também ação./ É um conjunto de situações e condições./ 
Temos isso?  
 
Não consigo entender o porque acabar com a Internet Grátis./ Só 
consigo enxergar nisso uma razão interesseira./ Mais uma vez órgãos 
criados para defender o povo tomam o lado daqueles que detém o 
poder econômico./ Como pessoas podem permitir isso e dormir em 
paz? Não entendo. 
 
Num país em que 8 milhões e 700 mil crianças precisam receber o 
bolsa-escola./ São apenas 15 reais por criança, mas para algumas 
famílias é o único dinheiro que chega por mês./ Num país em que se 
cria por ano cerca de 200 mil novos empregos, mas chegam mais de 
1 milhão de novos trabalhadores no mercado./ O que dizer?  
 
Internet Grátis, num país assim, não é privilégio, é necessidade./ Meu 
caso por exemplo, pertenço à "chamada classe média, trabalho, faço 
mestrado numa das mais conceituadas universidades da América 
Latina e no entanto, tive que recorrer à internet grátis porque não 
posso mais pagar o serviço./ 
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Com certeza, as pessoas que pensam em acabar com a Internet 
Grátis não estão entre os 53% dos brasileiros que precisam do 
serviço. 
(Sandra Regina Santos) 

 Sou a favor da internet grátis. Ouvimos muito falar nas campanhas 
políticas sobre a necessidade de crescer a inclusão digital. Pois assim 
todos teriam acesso a informação, cultura, ensino, etc... 
Qualquer mudança de leia que possa acabar com a internet grátis e 
jogar o usuário na mão dos tubarões coorporativos deve ser 
reprovada. 
(Marcio Gabriel Conceição Bernardi) 

 Dispensa de provedor no acesso por banda larga ou com a 
possibilidade de utilização de provedor gratuito  e ligação telefônica 
com pulso único por telefonema independente da duração nos 
seguintes horários: diariamente de 00:00 h às 06:00 h - das 14:00 do 
sábado às 06:00 h da segunda-feira e feriados das 00:00 às 24:00h. 
(Pedro Antonio Cassio Silva) 

 Todo brasileiro tem o direito a ter o acesso a internet. 
(Julio Cesar Rochemont Schimidt) 

 A internet grátis no Brasil impulsionou todo uma geração e iniciou 
uma nova era para as populações mais carentes possibilitando que 
todos pudessem estar plugados ao mundo. 
(Jeferson Gordilho) 

 Acho que o acesso a internet deve ser livre com acesso gratuito. 
(Ana Maria Shibata) 

 Sou a favor da Internet gratuita. 
(Abelardo Machado Junior) 

 A internet deve ter a alternativa de gratuidade. 
(Denise Barbosa Braga) 

 Sou contra o fim da Internet Gratis. 
(Sou contra o fim da Internet Gratis.) 

 O Brasil é um país rico e pobre ao mesmo tempo. Rico pois possui 
um dos melhores recursos do país em termos de tamanho 
demográfico. Uma natureza farta e bonita e no entanto é pobre de 
propostas e boa vontade política de melhorar cada vez mais os 
serviços públicos, pois a internet é um serviço público e para tanto 
deve ser grátis para chegar as minorias. A internet grátis deve ser um 
direito, assim como é um direito em paises mais ricos. Senhor 
Presidente da Anatel, Senhor Presidente da república vocês são 
amados pelo povo brasileiro não nos decepicionem legalize a internet 
grátis. Seu povo merece. 
(Jorge Graciano) 

    Faço minha contribuição com uma ameaça as empresas de 
telefonia do Brasil seja ela qual for. 
   Se pôr algum motivo nos os brasileiros formos prejudicados pôr 
alguma empresa de telefonia seja ela qual for, de uma forma ou de 
outra quanto a esta nova lei, eu garanto não na verdade eu juro pôr 
Deus eu trarei muito prejuízo a vcs colocarei fogo em caixas de 
transmissão de telefonia aquelas que ficam espalhadas pela cidade 
jogarei coquetel molotofe em antenas de celulares e em centrais 
telefônicas pode ter certeza a cada centavo tirado do bolso dos 
brasileiros eu retirarei milhares de reais do bolso das empresas 
telefônicas. 
(Destruicao Totao A Telefonia) 
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 É uma absurdo, os grandes chefões não se cansam. 
 
Eu uso a internet para estudar e dar apoio a outras pessoas que 
precisam de informações e não têm acesso a mesma.Sem a internet 
grauita não poderei mais ajudar e nem ampliar os meus 
conhecimentos e assim ajudar a fazer um Pais Melhor!!! 
(José Cláudio De Souza) 

 venho por meio desta declarar que sou totalmente ao abuso de poder 
e exclusão digital. 
(Ricardo Oliveira Silva) 

 o uso da INTERNET GRATUITA, deveria ser liberado e estimulado 
por todos os recantos do Brasil, pois somente assim teriamos meios 
de garantir o acesso a informacäo segura e democratica para todos. 
(Henrique Pereira Nobre) 

 Sou a favor da internet grátis. 
(Carlos Alberto Fonseca) 

 Exclusão de toda e qualquer restrição de acesso de usuário à 
internet, relativa à equipamento, local, distância, econômica e 
pecuniária. 
Explicitação clara e precisa de que se a Empresa de 
Telecomunicações é a Provedora dos serviços de acesso, o mesmo 
não poderá ser cobrado. 
(José Eduardo Torres) 

 Acho uma grande sacanagem acabar com a internet grátis, pois a 
conta telefônica já é cara, e ainda por cima vou ter que pagar pelo 
meu acesso!!!! 
(Marco Antonio Costa Silva) 

 Deve continuar existindo Internet gratuita! 
(Leonardo Guimarães Vieira) 

 O acesso grátis à Internet é uma forma democrática de distribuir 
informação e cultura para a população brasileira, que tem na Internet 
um poderoso meio de difusão cultural. 
Se estamos numa democracia, então ela deve estar em todos os 
setores da sociedade, em todas as ações, e a internet não pode ficar 
de fora dessa democracia. A Internet Grátis deve continuar!. Os 
usuários, principalmente os mais pobres, de baixa renda ou de 
nenhuma renda, precisam ter opção; se desejam um provedor pago, 
pois que acessem um provedor pago e os que desejarem um 
provedor grátis, por opção ou necessidade, pois que acessem um 
provedor grátis. Isto é democracia, a possiblidade de escolha. 
(Antonio Agripino Ferreira Nunes) 

 sou contra o fim do acesso grátis a internet. 
(Antonio Sergio Consorti) 

 O que estou fazendo aqui.. sou um micro.. em meio a grandes 
provedores... só gostaria de lembrar... que com cultura, educacao e 
conhecimento.. estaremos garantindo para as futuras 
geracoes...(nosssos filhos e netos) um pais melhor... 
(Francisco Jose Cesar Garcez) 

 Sim, não se deve acabar com o acesso a internet gratuita, pois muitos 
usuários serão prejudicados e só iria se restringir à parte mais rica da 
sociedade. Apesar de temos a maioria de provedores ricos como o 
Terra que é da empresa de telefonia paulista ,a Telefônica, eles 
também vivem de usuários que utilizam tanto o telefone da Telefônica 
quanto o provedor de acesso o Terra. É verdade que são poucas 
pessoas que possuem o seu próprio computador, mas, também é 
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verdade que muitas pessoas utilizam cybers cafés ou lugares que dão 
acesso à internet a um custo baixo para o usuário. 
(Leonardo Ricci Passarelli) 

 Solicito que a consulta vá até 31/01/2003. 
A internet grátis deve continuar. 
(Moisés Gouveia) 

 É inaceitavel que um pais como o nosso queira retroceder desta 
forma. 
(Rita De Cassia Pacheco Paes Barreto) 

 O uso da internet grátis em nosso país é extremamente nescessária 
pois o povo tem o direito de acessar as informações, é constitucional. 
Mas, como o nosso povó, em sua grande maioria, é pobre e, 
impossibilitado sequer de possuir um computador, pelo menos acesso 
às informações ele deve ter ! 
(Fernando Antonio Celso) 

 Não concordo com a abolição do Serviço oferecido pelos Provedores 
de Acesso Grátis. 
(Aloysio Ribeiro De Oliveira Neto) 

 Esta Proposta deve ser analisada juntamente com a opniao dos 
provedores de acesso gratuito, para que nao se faça injustiça com 
aqueles que utilizam os serviços grátis mas ainda pagam um absurdo 
de tarifas. Questões como essa se levadas pelo lado errado podem 
provocar uma verdadeira freada no avanço da popularização da 
Internet entre as massas menos privilegiadas. 
(Claudio Daniel Boeira Jardim) 

 Prezados senhores, 
 
como mera usuária do serviço gratuito de internet, venho manifestar 
minha indignação acerca do fim do acesso gratuito. está mais que 
passando da hora de pararem de defender o interesse de uma 
minoria que presta serviços de baixíssima 
(Andreliana Alves Silva) 

 Deverão ser mantidos e incentivados os provedores de assesso 
gratuito à Internet. 
(Henrique Sousa Da Silva) 

 Sou contra impedir o Acesso Gratuito à Internet. 
(José Franco De Matos) 

 Não concordo com este regulamento, ele causará o fim da Internet 
Grátis, a qual milhões de brasileiros tem acesso para pesquisas 
escolares, de trabalho e informações diárias. 
Esse regulamento NÃO DEVE SER APROVADO, ele deve ser 
DESTRUÍDO IMEDIATAMENTE, ele é base de uma minoria 
gananciosa que que somente lucrar neste capitalismo selvagem em 
que vivemos. 
(Benedito Jorge Soares) 

 opino para a continuação da internet grátis. 
(Solange T. A .Santos) 

 Acredito ser injusta, para a maioria da população, a extinção do 
provimento gratuito de acesso à internet. 
(Willyan Vechetini) 

 sou a favor da internet grátis. 
(Nelson Augusto Fliess De Queiroz) 

 - Ampliar o acesso a internet gratis, utilizando os recursos ja 
destinados para isso, atraves do fornecimento de microcomputadores  
e demais perifericos, para as escolas publicas, municipais, estaduais 
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e federais;  
- alem disso determinar, junto aos provedores de acesso pago,  que 
tenham pelo menos dez por cento dos seus usuarios com acesso 
gratuito, afinal a concessao do servico eh feita pelo Estado; 
- Buscar ainda, junto aos provedores pagos, a reducao das suas 
tarifas mensais que sao elevadas;- transferir a renda gerada pelas 
operadoras de telefonia, para o transito de dados   da internet, 
efetuado por pessoas fisicas, para o fundo ja existente para a 
expansao da propria internet no Brasil, aumentando com isso a base 
de usuarios da internet brasileira; 
- estabelecer meta para os provedores de acesso a internet, a 
disponibilizacao de acesso para as cidades do interior, que nao 
possuem provedor local. Para isso, as concessionarias detelefonia 
fixa devem disponibilizar linha gratuita, tipo 0800, para que os 
provedores possam atender essas comunidades, mesmo tendo sua 
base em outra cidade, de forma a que todos os municipios brasileiros 
tenham acesso a internet; 
(Celio Joao Pires) 

 Ainternet gratis é fundamental para o desenvolvimento do nosso pais, 
sendo que em paises de primeiro mundo o acesso a internet e muito 
meis facil no brasil devera ser também para que possamos nos 
modernizar e avançar tecnologicamente para um futuro melhor. 
(Robson Clayson Dos Santos) 

 O Brasil precisa de mais e não de menos internet. 
(Paulo Pereira) 

 Sou a favor da internet gratis. 
(Franz Wilhelm Slavic) 

 deve continuar existindo a internet gratuita. 
(Maria Regina Varnieri Brito) 

 Graças ao provimento de acesso gratuito, a internet cresce no Brasil 
em ritmo exponencial. Os avanços na inclusão digital são palpáveis. 
O País é pobre e a internet grátis foi a maneira que encontramos de 
ter números competitivos com os dos países ricos. A Consulta 
Pública, da forma como está redigida, dá margem para aqueles que 
lucram com o apartheid digital procurarem estancar o vertiginoso 
desenvolvimento da internet grátis entre os cidadãos brasileiros. 
(Lucia Helena Coutinho De Barros) 

 O acesso gratuito à internet deve ser preservado e estimulado. 
(Jose Paulo Gouveia De Toledo) 

 A internet grátis é sem sombra de dúvidas um instrumento mais do 
que necessário no cenário atual,  que busca suprir a necessidade de 
acesso às informações, de uma nação pobre como o Brasil, visando 
acompanhar a evolução tecnológica deste meio de comunicação. 
(Valdinei Rodrigues Martins) 

 Repudio completamente o fim dos serviços de internet gratuita. 
(Gilmar Pereira Neves) 

 ' É um absurdo a falta de democratização da informação neste país. 
O acesso não gratuíto de canais nacionais via satélite, como o canal 
Futura, TV Senado , TV Legislativa e Câmara Municipal é uma 
amostra do que podemos chamar de informação elitizada e 
"tupicanizada" . 
Só um país que não deseja o progresso, não democratiza a 
informação. 
( Adriana Nigro Cardia) 

 sou a favor da manutenc!ao do serviço de internet gratis como 
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também defendo a criação de tarifas especias para o acesso discado 
, não somente em horarios reduzidos,como ocorre nos fins de 
semana,como também no horário comercial. 
(Rafael Duarte Kulka) 

 O serviço de acesso a Internet deve ser gratuito. 
(Adauto Rodrigues) 

 Regulamento para uso de serviços e redes de telecomunicações na 
Acesso Internet. 
(Maria Cristina Farina Dutra) 

 Entendo que uma discussão dessa importância não pode ser 
encerrada às vésperas de um fim de ano e principalmente antes da 
posse de um novo governo. Está me cheirando a um golpe branco no 
apagar das luzes. Portanto solicito mais prazo para aprofundarmos as 
discussões. 
Reitero o interesse na manutenção e ampliação de acesso gratuito à 
Internet. ISSO É FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
NOSSO PAÍS. 
(Mauro Sergio Rotella Taddeo) 

 acesso  gratis a internet deve continuar como esta. 
(Roberto Colalillo) 

 Sou contra acabar com a Interne Grátis, haja vista que a maioria dos 
brasileiros de baixa renda depende desta modalidade de acesso à 
Internet. Eu mesmo só tenho Internet em casa por ser gratuíto. 
(Milton De Souza Parreiras) 

 Sr.Luiz Oliveira, quero entender: 
Por que nosso maravilhoso país é assim?, por que copiamos tudo dos 
outros?, por que quando evoluímos ao nível de darmos condições da 
grande maioria de nosso povo ter acesso ao mundo digital, 
bloqueamos tudo em nome de "estranhos interesses" de classes bem 
remuneradas?. 
 
Sr.Presidente, peço que reveja esse quadro pensando em nossas 
crianças, nem todas terão condições de pagar um provedor, como 
será o amanhã? 
 
Em um momento de revitalização democrática no qual a maioria de 
nosso povo elegeu um metalúrgico para Presidente desta República, 
seremos nós os carrascos de todo um processo de atualização de 1 
povo! 
 
Sugestão: Façam com que os milionários, ricos, abonados paguem 
por provedores e que para os de classes mais pobres tenham um 
limite de horário para utilizar gratuitamente, algo em torno de 8 horas 
diárias. 
 
Lembre-se: Em sua decisão terá peso no desemprego, sucesso, 
investimentos, transaçoes bancárias, compras e vendas virtuais, 
acesso à informações(o rádio do século XXI), reflita, por favor! 
 
De certa forma pagamos nossa utilização nas contas telefônicas, por 
que não dividir os lucros, pense nisso! 
 
Agradeço sua atenção (se é que vai ler mesmo esse e-mail!). 
Atentamente, 
(Adriano da Silva) 
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 O modelo IP Direto, constante da Consulta 372 foi excluído da 
regulamentação, privando os usuários do acesso à internet prestado 
diretamente pelos autorizados de SCM, que permitiria a existência de 
concorrência nos acessos internet em banda larga, através do uso da 
tecnologia aDSL ou similar. 
 
Para que os usuários possam ter o direito de escolher seus 
provedores de acesso em banda larga, é imperativo que o modelo IP 
Direto seja incluído na regulamentação. 
 
-É importante que a regulamentação estabeleça regras para o 
pagamento das tarifas de interconexão do tráfego realizado entre 
prestadoras de STFC de áreas distintas, para evitar que o uso de 
códigos não-geográficos acabe gerando desequilíbrios financeiros. 
 
-A minuta de regulamentação omite a informação de quem prestaria o 
serviço de telecomunicações de provimento de conexão à internet 
para que os PASI pudessem exercer as suas atividades, sendo eles 
prestadores de serviços de valor adicionado. 
 
Porém, a retirada da figura do PASI da regulamentação contribuirá 
bastante para que o serviço de provimento de conexão à internet seja 
minuciosamente detalhado, tornando esta omissão irrelevante. 
 
- A redação confusa dada à Norma 004/95 tinha por objetivo 
descaracterizar os serviços dos provedores de acesso à internet 
como sendo de telecomunicações, para evitar o pagamento de ICMS 
que incide sobre esta atividade, cuja alíquota de 25% encareceria 
ainda mais os já elevados custos do provimento de acesso internet da 
época. 
(Pablo da Cunha Diaz Horta) 

 Sou favorável à continuação do provimento gratuito de acesso à 
Internet. 
(Maurício Medina Pupo) 

 Sou Brasileiro, casado e atualmente morando e estudando na 
Australia, devemos analisar a proposta com muito cuidado no sentido 
de garantir o direito que ja foi dado a todo cidadao de nosso Pais de 
acesso gratuito ao maior meio de comunicacao, entretenimento, 
comercio e educacao que e a Internet. 
 
O Brasil tem levantado a bandeira com indices de primeiro mundo 
neste topico em discussao e colocado em vanguarda nosso sistemas 
de suporte e seguranca como nenhum outro pais vem fazendo. 
 
Temos exportado mao de obra neste mercado Tecnologico e gerado 
milhares de empregos diretos e indiretos. Posso dizer que agora 
vivendo fora e visualizando sistemas diferentes qual o tamanho do 
GAP, que paises considerados "desenvolvidos" como a Australia 
ainda possuem neste setor. 
 
Acabar com o acesso e a provisao de servicos gratuitos a Internet 
seria um retrocesso imenso ao nosso Pais, sem falar nos problemas 
indiretos que poderiam ser gerados e a diminuicao de acesso a 
informacoes e cultura ao nosso povo Brasileiro. 
(Roger G Holovatiuk) 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

 A tecnicidade do assunto exclui qualquer entendimento claro pela 
maioria dos brasileiros,incluisive até esta forma de consulta ou " 
contribuição"aqui solicitada. 
 
     A internet grátis, é indubidavelmente ,o mais democrático meio de 
cultura para os brasileiros,pois ao contrário da TV  fechada  ela 
oferece opções para o ensino cultura pesquisas etc... 
(Rogerio Achcar) 

 O governo federal, por intermédio da Anatel tem por dever moral, 
viabilizar todo uma infra-estrutura especial que permita o acesso 
gratuito aos diferentes níveis de classe social de nossa nação, 
principalmente as mais pobres e necessitadas considerados 
excluídas e marginalizadas no ambito tecnológico da sociedade 
moderna. 
(Robson Vocci) 

 Venho por meio deste manifestar, de modo veemente, meu 
descacordo com a nova regulamentação para uso de Serviços e 
Redes de Telecomunicações no acessos à Internet. Não é possível 
que os Srs. não tenham entendido o recado das urnas ! O povo 
brasileiro optou pela inclusão, pela cidadania, pelo acesso a tudo que 
caracteriza o mundo moderno (saúde, educação, trabalho, lazer, 
alimentação, moradia, direito de expressão e de comunicação, além 
de outros ). Acabar com as provedoras de internet grátis vai de 
encontro a tudo isto! Alijará milhões de internautas do acesso á 
informação, cultura, divertimento, e outros inúmeros benefícios que 
esta maravilhosa tecnologia nos dá. É uma atitude contra o povo 
brasileiro e não pode contar com o apoio de um órgão 
governamental!! 
(Heitor Augusto Cibin Bortolli) 

 Tenho absoluta certeza que a internet deve ser gratis a toda 
populacao serà que as urnas nao demonstram isto 
O Brasil pertencem  aos brasileiros  
Voces tem alguma duvida  e parem com resolucoes absurdas. 
(Jilmar Correa Pires) 

 O fim do acesso gratuito à Internet seria algo que vai contra a 
democracia do país. 
(Ricardo Auad Galozzi) 

 Apesar de usar conexao paga eu usei por muito tempo a conexão 
gratis do ig por muito tempo, e naum acho justo essa medida que vc 
querem tomar! 
Pois a conexao paga ela ainda e muito cara apesar de a telefonica 
dizer que naum eu trabalho com instalaçao de software para 
telefonica por meio de uma tercerizada e sei que é possivel utilizar 
banda larga sem provedor, se fosse assim seria mais facil adquirir o 
produto e talvez muita  genta usaria a internet paga! 
Obrigado pela Atençao! 
(Tercio Marcelo Nurnberg) 

 não se deve acabar com o acesso grátis,e sim implementar que os 
orgãos  públicos também se utilizem dessa modalidade de 
acesso,pois nós brasileiros ainda nem podemos adquirir nosso 
próprio computador quanto mais pagar taxa de acesso,já chega o 
absurdo dos preços dos pulsos telefônicos,e o brasil precisa de 
politicos que realmente saibam usar os recursos púlbicos,e optando 
pelo gratuíto já sera uma boa ação. 
(Norivaldo Gomes da Silva) 
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 O acesso a internet tem importante funcao na informacao e educacao 
da sociedade brasileira, é uma importante ferramenta para nos 
estudantes que estamos em inicio de carreira, o servico de acesso 
deve continuar a ser gratuito, o que devemos regulamentar é o valor 
cobrado pelo servico de telefonia pelo tempo de conexao, que no meu 
ponto de vista deveria ser tarifado de uma maneira diferente e mais 
acessivel. 
(Kleber Leandro Tottis) 

 já pagamos os maiores tributos do planeta.iss,icms.ipi,chega de 
chupar nosso sangue já contribuimos demais.para de exploração não 
aguetamos mais chega chega. 
(Estanislau Luiz) 

 Devido ao uso da internet gratis, tive a possibilidade de realizar 
muitas pesquisas, que me ajudaram em meu desenvolvimento 
profissional e intelectual. no início utilizei acesso pago mas devido ao 
alto custo não pude manter e com a internet gratis muitas coisas me 
foram possíveis. 
(Jorge Henrique da Silveira) 

 Sou a favor da permencia do seviço de acesso gratuito a internet. 
(Jose Luis Eisinger) 

 Proponho que haja espaço para provedores pagos e não-pagos, isto 
é, que numa sociedade democrática e neoliberal como a brasileira 
que vive a lei comercial de oferta e procura, os consumidores devem 
ter oportunidade de escolha ampla entre serviços pagos e gratuitos 
no acesso a Serviços Internet. 
(Fernando Arthur Melro Pêcego) 

 garantir o acesso gratuito à internet, com qualidade. 
(Marcos Antonio Cardoso De Moraes) 

 acho ridículo o que vocês estão pensando em fazer... a internet é de 
todos... vocês não poderão restringi-la a um determinado grupo 
privilegiado economicamente... vocês não podem fazer terrorismo na 
rede de telecomunicações do país... infelizmente o presidente em 
vigor deu todo aval a entreguistas como vocês! isso não poderia estar 
no pensamento de uma empresa que quer desenvolver seu país... 
vocês não podem restringir a informação, o conhecimento, e 
principalmente, o contato com o mundo através de nossos 
computadores... se vocês têm um pingo de amor a pátria, e 
principalmente, não olham exclusivamente para o próprio umbigo; 
mudem o pensamento! pensem em melhorar a rede ao invés de fazer 
essas besteiras aí que deixam qualquer um aborrecido! 
(Isac Fernandes Forte Neto) 

 Que as operadoras sejam dividas, e todas possam efetuar as 
chamadas dos usuarios e por ordem todas possam assim participar 
desta. 
 
Pois a ANATEL nao deve excluir ou privilegiar uma outra operadora , 
ou se faz um sis tema de tantas chamadas ate 100 para uma , a partir 
de 101 ate 200 outra e assim nao deixando nenhuma operadora. 
(Marcelo Goncalves Moreira) 

 O serviço gratuito não deve acabar. 
(Luiz Paulo Pavan Casellato) 

 Não concordo com as restrições ao uso ou fim da internet grátis. 
(José Lourenço da Silva) 

 Náo devemos acabar com o acesso gratuito a Internet. 
Hoje se náo fosse estes provedores, eu náo estaria empregado, pois 
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foi atraves de uma conexáo em um provedor gratis que enviei meu 
curriculum para meu atual emprego. 
(Daniel Branco Cortezi) 

 Sou expressamente contra o fim da internet grátis. 
(Luiz Carlos Famadas Junior) 

 Acredito que o fim da Internet grátis é realmente uma forma de 
separação dentro das diversas classes sociais. As tarifas telefônicas 
já estão caríssimas, poucos conseguem manter suas linhas sem 
atraso ou pelo menos pedido de parcelamento de contas; a 
assinatura representa mais do que 10% do salário mínimo. Num 
mundo globalizado onde se prega a necessidade de inserção do 
cidadão em todos os processos da dinâmica do mesmo, acabar com 
o acesso gratuito significa um atraso em nossa caminhada rumo ao 
progresso. É literalmente andar para trás! 
(Ana Cristina Martins De Melo) 

 Declaração Universal dos Direitos Humanos: Art 1 - todos nascem 
iguais sem distinção de raça, cor, condição social, financeira... Será? 
Constituição Brasileira: "todos são iguais perante a Lei" Será? 
 
Em um país como o nosso onde não existe grandes investimentos em 
Educação e Cultura, onde se encontra jovens que mal consegue ler 
concluindo o primeiro grau, onde existem milhares de jovens, crianças 
e adultos que nunca viram ou conheceram um computador, é 
lamentável que interesses ligados aos lucros e as remessas cada vez 
maiores desses lucros aos exterior por empresas que são controladas 
por estrangeiros mais uma vez venha excluir a esperança de que um 
dia esses cidadãos possam ter contato com o mundo digitalizado. 
Lamento profundamente que o significado da palavra cidadão cada 
vez mais venha sendo esquecido. Lamento muito mais quando 
lembro da minha infância pobre, do ensino redículo que me foi 
proporcionado pela rede pública. Lamento por saber que a minha 
batalha pela compra de meu microcomputador e o sonho do acesso 
gratuíto que uso possa ser extinto pelo benefício de lucros privados. 
lamento porque quando acredito que esse país está mudando, 
percebo que tudo é ilusão e que pessoas como eu e muitas outras 
não podem ter direito ao luxo dos que pagam. Não temos direito à 
informação. 
(Patrícia Pereira dos Anjos) 

 Quero aqui manifestar minha infelicidade quanto ao término da 
Internet Gratuita. 
(Ademilton Roberti) 

 O modelo IP Direto, constante da Consulta 372 foi excluído da 
regulamentação, privando os usuários do acesso à internet prestado 
diretamente pelos autorizados de SCM, que permitiria a existência de 
concorrência nos acessos internet em banda larga, através do uso da 
tecnologia aDSL ou similar. 
 
Para que os usuários possam ter o direito de escolher seus 
provedores de acesso em banda larga, é imperativo que o modelo IP 
Direto seja incluído na regulamentação. 
 
É importante que a regulamentação estabeleça regras para o 
pagamento das tarifas de interconexão do tráfego realizado entre 
prestadoras de STFC de áreas distintas, para evitar que o uso de 
códigos não-geográficos acabe gerando desequilíbrios financeiros. 
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A minuta de regulamentação omite a informação de quem prestaria o 
serviço de telecomunicações de provimento de conexão à internet 
para que os PASI pudessem exercer as suas atividades, sendo eles 
prestadores de serviços de valor adicionado. 
 
Porém, a retirada da figura do PASI da regulamentação contribuirá 
bastante para que o serviço de provimento de conexão à internet seja 
minuciosamente detalhado, tornando esta omissão irrelevante. 
 
10) A redação confusa dada à Norma 004/95 tinha por objetivo 
descaracterizar os serviços dos provedores de acesso à internet 
como sendo de telecomunicações, para evitar o pagamento de ICMS 
que incide sobre esta atividade, cuja alíquota de 25% encareceria 
ainda mais os já elevados custos do provimento de acesso internet da 
época. 
 
Após a decisão do STJ no caso Sercomtel, que decidiu ser o 
provimento de acesso à internet um serviço de telecomunicações e 
portanto sujeito ao pagamento do ICMS, a regulamentação deveria 
definir de forma clara as características dos serviços de valor 
adicionado, que não podem ser confundidos com serviços de 
telecomunicações, neste novo contexto. 
(Carlos Baccheschi Junior) 
(Agenor De Almeida Heringer) 
(Rogerio A. B. Gonçalves) 
(Janio Jose Sarmento) 
(Jaime Sadao Yamassaki Bastos) 
(Flavio Silva Jr) 
(Felipe Miranda Rodrigues) 
(Ângelo De Oliveira Miranda) 
(Bruno Martinez Carneiro Ribeiro Neves) 
(Gustavo Cintra Paashaus Neto) 
(Maricio Lopes Cellos) 
(Marcelo Andrade Cotta Pacheco) 
(Allan Douglas R. De Oliveira) 
(Valdenei Rodrigues De Oliveira) 

 A única coisa que quero dizer sinceramente que acabar com o acesso 
gratuito, é uma aberração e uma falta total de discernimento e falta de 
compromisso com o povo, é arrastar o Brasil para trás e para o fundo 
da descrença em relação ao governo, já é um absurdo pagar os 
pulsos telefônicos que são abusivos, quanto mais pagar provedor. É 
uma vergonha até pensar nessa possibilidade. 
(Jarbas Santos Pessoa) 

 a cobranca apenas restringira o acesso a poucas pessoas com poder 
aquisitivo melhor, ou seja ,a internet gratuita que utiliza o acesso por 
telefone esta com os dias contados , quem irá pagar para um 
provedor e mais o pulso? O provedor à cabo sairia ganhando, pq o 
usuario teria suas contas diminuidas ,podendo ter acesso por tempo 
integral e sem limite de tempo.Portanto , a cobranca nao é uma 
maneira mais inteligente , deve ser estudado outras medidas que nao 
a cobranca para restringir o acesso a poucos. esses provedores 
devem ser tratados como intituicoes que tenha um unica obrigacao 
levar informacao para a populacao. 
(Renata Virginio Maranhao Da Silva) 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

 O serviço dos provedores gratuitos NÃO deve acabar !!!   
(Flávio Geraldo Torres) 

 Eu sugeriria para ampliar o acesso a internet para o povo brasileiro a 
criação de provedores estatais com serviço básico de boa qualidade. 
(Jairo Augusto Dos Santos) 

 Eu sou absolutamente a favor da manutenção dos serviços gratuitos. 
(Ricardo Pereira Taborda) 

 eu defendo a continuidade do acesso gratuito a internet. 
(Lucas Peruchi Valente) 

 A Internet grátis deve continuar. 
(Claudio Tassitch) 

 Os serviços de internet grátis é um poderoso incremento na melhoria 
da educação no país. 
(Raimundo Dias dos Santos) 

 Sou à favor da internet gratuita. 
(Rafael Araújo De Queiroz) 

 Pois é importante a população de classe baixa ter acesso à internet 
grátis,não só os de classe média e alta que podem ter 
informação,humor além dos jornais que circulão no Brasil. 
(Fábio  Anselmo  de  Macedo) 

 Entendo que o modelo e a lei não deve ser mudada, a internet deve 
continuar tendo acesso gratuito pois a maior parte do povo brasileiro 
que usa a internet se vale desse serviço. 
(José Francisco de Souza) 

 Por que a ANATEL, não esclarece de maneira simples e direta o que 
vai mudar ou não...  
Vou ter que pedir para um advogado amigo meu, para ajudar a 
entender, 
Uma coisa eu tenho certeza não quero que a internet grátis acabe... e 
ponto... 
e gostaria de uma explicação justa e clara sobre o pagamento de 
provedor em caso 
de acesso em banda larga... pra que que serve a ANATEL se não for 
para o auxilio a  
população... a ANATEL é financiada por empresas PRIVADAS... ??? 
(Luis Fernando Manzano Junior) 

 Manutenção e extensão do acesso grátis à Internet no Brasil, 
inclusive o de banda larga. 
(Leonardo de Azevedo Muniz) 

 Gostaria de propor o fim da dupla cobrança para prover acesso a 
internet e sua veinculação com pacotes de canais televisivos para o 
acesso a internet de banda larga a cabo. Ou seja que não se precise 
mais comprar pacotes de tv para poder assim assinar serviço de 
banda larga na internet e que seja pago somente para uma empresa 
a provenção do acesso e não mais a cobrança de acesso e outra de 
autenticação. 
(Ailton Silva Castro) 

 quero continuar com a internet gratis. 
(David Moreira da Silva) 

 não gostaria que este tipo de serviço terminase. 
(Celso Zuin) 

 manter a internete gratis. 
(Fernando Cesar Areias Ferreira) 

 precisamos de livre acesso. 
(Jonathas Bomfim Cerminaro) 
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 a internet garatis tem que continuar. 
(Germano Jose Schonfelder) 

 Acho que a internet gratis não pode acabar!!!! 
(Sandra Valéria Gaspar Oliveira) 

 As companhias telefônicas poderiam se tornar provedoras diretas de 
acesso a internet gradativamente 
provendo pacotes que incluissem o acesso telefonico e acesso a 
internet para seus clientes como forma de uma conexão especial de 
pagamento mensal. 
(Erick Souza Ribeiro) 

 sou contra a mudanca de regra no meio do jogo,se esta 
mudanca(para pior)  nao beneficia o consumidor que sera 
beneficiado. 
(Antonio Franco Camandaroba) 

 Para todas as pessoas de uma forma geral, como eu, recebem 
diariamente muitas contriubuições com os serviços gratuitos para 
acesso a Internet. 
(Paulo Antonio Martinez Botelho) 

 sou contra o fim do acesso gratuito a internet,pois várias pessoas se 
benefeciam da internet grátis para fazerem parte do mundo 
digital.como estudantes,autônomos,micro e pequenas 
empresas,ongs,fundações/instituições de caridade e pessoas 
carentes que compram muitas vezes seus pcs com dificuldade e 
depois ainda teram que alimentar financeiramente as grandes 
corporações. 
(Ricardo Correa Campello) 

 Sou totalmente a favor da internet gratuita. 
(Irineu Lima De Albuquerque) 

 Sou de Opinião que a Internet Gratuita não deve sofrer modificações. 
(Raul de Sá Freire Neto.) 

 _ criação de um banco de dados para controle do governo, polícia 
federal e empresas de internet grátis contra o acesso de hackers. 
_ Acesso com monitoração de data, hora, telefone, nome do usuário, 
entrada e saída de pessoas na rede mundial. 
_ controle nos preços abusivos que empresas de internet paga 
oferece. 
_ Trabalhar para transformação da internet como cultura para a 
população brasileira 
_ Colocar a internet em bibliotecas e escolas públicas e além de ser 
um currículo para o aluno de ensino intemediário e médio. 
(Bruno Nóvoa de Oliveira) 

 Sou totalmente a favor do uso da Internet gratis e a contagem de 
somente 01(um) impulso telefonico 
entre o periodo de 00:00 a 06:00 hora de segunda a sexta, apos 
14:00 horas de sabado ate 06:00 de 
segunda feira, e feriados nacionais. 
(Jonas Borges Diniz) 

 Isto é simplesmente um abuso do poder, e simplesmente a prova de 
que o crescimento da liberdade mais uma vez está às voltas de ser 
podada. 
A internet grátis só não deve deixar de existir, como também deve 
haver uma campanha (em primeiro plano) para a melhoria dos 
sistemas de comunicação. 
(Paulo Longarez) 

 acho que temos que evoluir, com as necessidades ou algo assim, a 
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internet grátis é uma conquista do brasileiro que muito tem a dar na 
participação mundial. 
(Manoel Eduardo Ribas Vianna) 

 garantir a todos os brasileiros o direito de optar entre utilizar os 
provedores pagos ou os gratuitos. Mantendo-se sempre aberto o 
canal da gratuidade assegurado pelo princípio da liberdade de acesso 
a tecnologia. 
(Salviano Dias da Silva Jr) 

 Cada vez mais fica evidente a segregaçao que enfrentamos em 
nossa naçao,onde o poder do dinheiro tende aumentar o abismo que 
separa ricos de pobres. 
(Joao Marcos Ometto Filho) 

 gostaria que os provedores de acesso pagos, fossem obrigados a 
reembolsar as perdas que seus usuarios tivessem como por exemplo, 
uma invasão por falta de segurança, esse valor teria que ser ( 
propositalmente para evitar esses problemas ) de 10 vezes o valor 
das perdas que o usuario tiver, sendo que os provedores de acesso 
gratis, estariam isentos dessa multa por motivos óbvios. 
(Jose Carlos Gouveia De Andrade) 

 Sou contra o fim da internet grátis no país. 
(Hélio Miguel Ribeiro) 

 não aumente a exclusão digital ! 
(Marines de Souza) 

 Pelo que entendi do que li sou obrigado a descordar da proposta por 
se tratar de um meio que afeta a maioria absoluta da população, sou 
um usuário da internet grátis e sei que teria condições de pagar por 
uma conexão, mas e as milhares de pessoas que mal têm dinheiro 
para se alimentar que com muito custo conseguem comprar um pc 
com configurações mínimas, que usam a internet como meio de 
estudos e pesquisas e que jamais teriam condições de pagar por um 
acesso sem que com isso deixassem de comprar produtos de 
necessidade básica como comida ou roupas, estas pessoas precisam 
de um incentivo para continuarem a acreditar na tecnologia e em tudo 
de bom que esta pode proporcionar e não de algo que as desanimará 
e fará encostar o computador limitando-se a usá-lo meramente e 
ocasionalmente pata digitar um texto ou jogar paciência perdendo 
com isso o interesse pelo que a máquina pode proporcionar de 
realmente interessante. 
(Cláudio Teixeira de Aquino) 

 legislar sobre internet,deve-se tomar cuidado para que nao se 
esqueçam dos provedores gratuitos,que devem sim existir,e nunca 
terem qualquer tipo de vinculo com prestadoras de telefonia. 
(Carlos Gilbert Brino) 

 gostaria de dar minha contribuição, a favor do serviço de acesso 
grátis à internet, a todos os provedores que fornecem esse serviço 
bem como aos usuários do mesmo. não entendo qual o objetivo de 
tornar um dos meios mais rápidos e eficientes de recebimento e envio 
de informações inviável para grande parte da população brasileira 
que depende, sem dúvida, desse  para fazer parte da comunidade 
virtual do brasil. 
(Saulo Nunes Guimarães) 

 Acho,  que  pelo    que  foi  redigido na  consulta  pública  N* 417 ,  
existe   uma  tentativa  de   extinção    da   forma  gratuita   de  
acesso  às   informações    e   avanços  tecnológicos .  Qual     será o 
intuito ?   Excluir   os   usuários   menos favorecidos   do sistema? 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

(Marcos Antonio de Oliveira  Silva) 
 Que continue a internet gratuita. 

(Tercio Felipe Coelho Ferreira do Nascimento) 
 A internet gratuita não é só importante para o Brasil, mas sim 

necessaria. 
(Alcides Jose Fernandes) 

 Eu não concordo com as cobranças que serão aplicadas em certos 
provedores de acesso gratuito, pois  
estes serão prejudicados ,e com isso todo usuario do serviços deste 
tambem serão prejudicados  
Com esse tipo de atitude vejo que em vez de darmos um passo a 
frente com relação a internet estaremos dando um passo atraz  
Devemos sim favorecer cada vez mais a integração da população no 
uso deste tipo de serviço,e não distância-la  
Acredito que o nosso pais deveria ser mais favorecido com esse tipo 
de serviço 
Por favor  pensem bem nisso!!!. 
(Antyonio Carlos da Silva Assis) 

 Eu sou contra o fim da internet grátis. 
(Renato da Silva) 

 Não desejo o fim da Internet Grátis. 
Agora que esta melhorando a tecnologia, não me sinto no direito de 
perder. 
(Eder Roberto Tavella) 

 Mais uma vez é proposto uma mudança que poderá resultar em 
prejuízo para o consumidor,já não basta que à correção é feita com 
base em uma instituição privada FGV,agora querem acabar com os 
provedores gratuítos,restringindo ainda mais o acesso à internet,e à 
informação,gostaria de saber se vcs realmente são humanos,ou 
rôbos programados pelas multinacionais. 
(Denny Witkowsky Dias) 

 Sou a favor da Internet gratis. 
(Juarez Gomes Morais) 

 Seja qual for o novo modelo para o sistema de interconexões, a 
internet grátis NÃO pode ser tirada dos brasileiros. 
(Ruy Knapp Jr) 

 A Manutenção de Provedores de Acesso Gratuito à Internet, não 
estando incluidas as despesas com a utilização dos serviços de 
telefonia fixa ou móvel 
A criação de canais exclusivos de transmissão de dados acessível ao 
grande público. 
(Julio Affonso de Oliveira) 

 O serviço gratuito de acesso à Internet é a porta de entrada para o 
mundo digital. Os estudantes precisam da informação. Depois se 
especializam. 
O acesso pago (uol, por exemplo,do qual sou assinante no plano 
econômico - R$29,90 mês) não tem a qualidade que os provedores 
gratuitos oferecem, incluindo páginas pessoais sem limite de páginas 
e modelo à escolha própria;dão direito a uma página com apenas o 
resumo da idéia que se pretende publicar. 
Tenho uma Home Page Pessoal (www.josemayr.hpg.ig.com.br) como 
um recurso de divulgar meus trabalhos literários já registrados na 
Biblioteca Nacional e essa oportunidade surgiu pelo ACESSO 
GRATUITO do IG. 
(José Mayr Filho) 
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 É de muita importância a internet grátis no Brasil. 
(Antônio Pedro Carvalho Vasconcelos) 

 A internet tem que continuar a ser gratuita, é um direito do povo poder 
ter acesso as informações, os patrocinadores já contribuem para isso. 
(Cassio Lopes Francisco) 

 O acesso a internet grátis deve permanecer, pois escolas e pessoas 
de baixa renda precisam dela. 
(Celso Luis Ferreira de Paula) 

 Sou a favor da internet Gratis. 
(Antonio Carlos Leite Feitosa) 

 'Sou contra a extinção da Internet grátis, mesmo porque em lugar 
algum está escrito que é cobrança obrigatória, além do que afirmam 
que o serviço oferecido deverá ser não discriminatório, o que ocorrerá 
se o acesso à Internet tornar-se pago. Só por isso, qualquer tentativa 
de tornar a Internet paga deveria dar cadeia a quem o sugerisse. 
 
Esse movimento é uma tentativa desesperada dos servidorespagos 
que estão perdendo terreno para os provedores não pagos. Então, 
tentam de tudo: sabem que nunca terão as mesmas condições de 
oferecer a qualidade que ofertam os servidores gratis, uma vez que 
estes ganham dinheiro com as propagandas que vendem, e o que 
recebem certamente é muito superior ao que recebem esses pagos. 
Assim, mesmo em detrimento de quem não pode pagar, ou mesmo 
em detrimento dos que não precisam pagar, como ficou cabalmente 
demonstrado nestes anos de Internet Gratis, eles querem que haja 
cobrança, pois afinal de contas, o que importa para eles é o dinheiro, 
e os outros que se danem. 
O resto é conversa. 
(Roberto Baroli) 

 A informação hoje é a principal arma para se construir um pais 
melhor. Se a mairia do povo é privado dessa arma, com certeza 
haverá um retrocesso cultural, social no pais. O sistema capitalista 
"selvagem" não pode mais continuar a ferir uma sociedade que vem 
tentando emergir para um mundo melhor.  Será que não têm 
criatividade essas grandes corporações que sempre ganham às 
custas da miséria de um povo??  
 
A internet grátis, nesse pouco tempo, alavancou e tende a elevar 
mais a cultura de um povo que, com seus parcos recursos, 
conseguem acompanhar a dinâmica das informações.... 
Vamos torcer para que continue a internet grátis entrando nos lares 
do povo brasileiro. Que Deus abençoe o Brasil e o Lula! 
(Jose Carlos Gomes de Almeida Neto) 

 Sim a Internet Grátis. 
(Elaine Del Arco) 

 O que estão querendo? Acabar com a internet grátis? ISSO É 
ABUSO!!! 
(Thiago G. Araujo) 

 Voto pela continuação da internet grátis. 
(José Rodrigues Marques) 

 a internet grátis é indispensável a inclusão digital no Brasil. 
(Ronaldo Leão Correa) 

 A internet gratis não pode deixar de existir. 
(Vital Dos Santos Souza Junior) 

 A Consulta Pública, da forma como está redigida, dá margem para 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

aqueles que lucram com o apartheid digital procurarem estancar o 
vertiginoso desenvolvimento da internet grátis entre os cidadãos 
brasileiros, portanto deve ser alterada para que este tipo de serviço 
não seja, de forma alguma, prejudicado. 
(Emir Gebara) 

 não se deve acabar com a internet gratis, pois isso ira acabar com 
muitos usuários que não tem como pagar por um serviço desse tipo, o 
governo deve voltar suas decisões para ajudar o povo e não alguns 
poucos que já exploram o povo sofrido. 
(Antonio Sergio Pimpinato) 

 Não ao fim da internet grátis. 
(João Vitor Trindade) 

 O acesso gratis à internet deve ser mantido e tambem estimulado 
pelo governo federal. 
(Alvaro Correa Iungue) 

 Sou totalmente contra. 
(Michel  Santos da Silva) 

 Entendo que a rede de telecomunicações digital deve ser mantida e, 
inclusive, ampliada, dando-se prioridade aos provedores gratuitos. 
(Michaela Kahn) 

 Acho um absurdo essa história de querer acabar com a internet 
gratuita. 
(Juliana Slva Dalla Corte) 

 O acesso a Internet deve ser gratuíto. 
(Marisa Mira Pereira) 

 Acho que já foi uma conquista termos internet grátis, não vejo sentido 
em acabar com esse benefício. 
Iria prejudicar muitas pessoas que hoje podem ter acesso a 
informação de uma forma rápida e eficiente. 
(Vania Cristina Winheski Farah) 

 a 
(Adriano Altoé) 

 Sou contra a extinção de serviço de internet gratuita. 
(Marilia Gabriela Guedes Nogueira) 

 É inconcebível uma discussão dessa, está mais do que na cara que é 
uma manipulação e que só enteressa aos  provedores pagos, que 
como a maioria das empresa só pensa em aumentar seus lucros. 
(Marcelo Silva Ferreira) 

 Sou inteiramente contrário à suspensão do atendimento oferecido 
gratuitamente pelas empresas que operam com provimento de 
acesso à Internet. 
(Pedro Geraldo Cintra) 

 acesso a internet gratis. 
(Aguinaldo de Oliveira Filho) 

 Sou contrário ao conteúdo desta Regulamentação. 
(Paulo Vinícius Zankin Bueno) 

 É imprescindível que se mantenham os provedores gratuitos de 
acesso à Internet. 
(Nelson Costa Junior) 

 o acesso a serviços Internet DEVE ser livre e gratuito para todo 
cidadão brasileiro. 
(Marcus Tadeu Del Santo Devitte) 

 Os termos do regulamento são de difícil compreensão para nós, 
leigos do ponto de vista jurídico. O que realmente me assusta e me 
revolta enormemente é a possibilidade clara, nítida, da extinção do 
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acesso gratuito à internet, que tem me possibilitado durante anos 
fazer pesquisas escolares, declarar imposto de renda, fazer 
operações bancárias e me inscrever em concursos entre outras 
tantas coisas e resolver um mundo de problemas sem sair de casa. 
Tenho uma duas irmãs que moram em Salvador e eu moro em São 
Paulo. Tenho condições, através da internet gratuita de resolver com 
elas problemas em comum sem pagar interurbano, o que de outro 
modo seria impossível. Este é um serviço de utilidade pública, vocês 
não entendem? Por que é que os menos favorecidos sempre tem que 
pagar o preço das mudanças ditas "necessárias"? Por que a corda 
arrebenta sempre do lado mais fraco? Acho um desrespeito enorme e 
quero deixar aqui o meu protesto veemente contra essa atitude 
arbitrária de quem não quer ver o Brasil sair do terceiro mundo. 
(Cláudia De Souza Araújo Wisinewski) 

 Sou contra a supressão da internet gratuita, pois ... 
(Fernando Humberto Dos Santos) 

 A favor da Inclusão Digital. 
(Gilmar Henrique da Silva) 

 num pais onde os serviços públicos deixam muito a desejar, e a 
maioria da população é pobre, manter a internet grátis é mais do que 
uma decisão correta, é sim uma decisão coerente com o rumo que o 
brasil deve tomar a partir de primeiro de janeiro de 2003. 
(Adroaldo Doria de Mendonça Junior) 

 não estou de acordo com o fim da internet grátis. 
(Marcelo Alexandre do Nascimento) 

 Não concordo com o fim do serviço acesso a internet grátis. 
(Francisco José Monteiro) 

 O que o regulamento trás como um todo. 
(Nilo Francisco Da Silva Filho) 

 Isato é um absurdo NUNCA. 
(Antonio Carlos Perrotta) 

 O povo brasileiro já passa por diversos problemas sociais e 
econômicos. Em meio a crise e especulações financeiras, posso dizer 
que uma das coisas que fez com que o avanço de internautas 
brasileiros foi em virtude dos provedores gratuitos. 
(Fernando Alves Macedo Pinto) 

 Gostaria de manifestar aqui a minha indignação contra essa proposta 
que pode pôr fim ao acesso gratuito à Internet. 
(Brunno Gianini Grillo) 

 o acesso gratuito a internet, como acesso gratuito ao rádio e a 
televisão, são conquistas da sociedade moderna e da democracia 
que ela trouxe consigo. 
(Fabio Gino Francescutti) 

 Acredito que seria interessante a inclusão de uma cláusu-la 
específica regulamentando os serviços de acesso gratuito. 
(Cássius Anderson Mijquele de Melo) 

 Uso da internet gratuita. 
(Lilian C. Costa) 

 A Internet gratis é um ganho social para os menos favorecidos. 
(Jose Ricardo Martins Cerqueira) 

 Não gostaria que eliminassem a INTERNET GRÁTIS. Em 
contrapartida, se isso signifcar que terei de pagar ao provedor e em 
compensação pagarei à telefonia o pulso único (como é nos EUA) eu 
concordo!!! 
Acredito que seja importante deixar a população ciente e esclarecida, 
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afim de não cair em discursos dos provedores que se fazem de 
coitados mas que são, em sua maioria, interligados às Cias de 
telefonia. Na verdade, eles nos deixam acessar gratuitamente a 
internet, mas pagamos contas de telefone altíssimas!!! Um acaba 
compensando o outro. 
Essas coisas tem de ficar muito claras para a população e que 
possam fazer enquetes desse assunto e possamos ser ouvidos. 
(Cláudia Valéria Turque Duarte) 

 Sou contrário ao fim da internet gratuíta. 
(Diônio Dutra Carvalho) 

 Mais uma vez querem tirar o pouco de acesso à cultura do povo 
brasileiro. 
(André de Mello Chies) 

 Não concordo com o fim da internet gratuita. 
(Everton Tavares Gonçalves) 

 Toda regulamentação faz com que as transações fiquem mais 
tranparentes e nesse caso são bem vindas, porém o fato de tal 
regulamentação colocar em risco um benefício concedido pelos 
provedores gratuitos de acesso a internet e de serem beneficiários 
desse recurso faculdades, pequenas empresas ( como a minha de 
representação ), profissionais liberais, ONGs, entres outros, que 
recebem mesmo que gratuitamente de seviços de qualidade, 
fornecendo informações importantíssimas , sendo estes a base para o 
desenvolvimento pessoal e político de cada um. Negar este acesso 
gratuito a internet e um retrocesso a liberdade de acesso as 
informações, que amputa dos menos afortunados o direito a um canal 
de informações tão comum e tão utilizado atualmente pela sociedade 
desenvolvida, tranformando-nos em o que a elite opressora quer - UM 
POVO SUBDESENVOLVIDO. 
(Vanderlei De Jesus Rodrigues) 

 Sou totalmente contra qualquer iniciativa no sentido de se acabar com 
os provedores de acesso gratuito á Internet. 
(José Norberto Presser) 

 Não quero que acabem com o acesso gratuito da internet. 
(Sandra Rosa Barbosa) 

 Acho que deveria haver a clausula social - Que seria um dispositivo 
dedutivel do imposto de renda das empresas PASI , para que as 
mesmas continuem provendo gratutamente o acesso a internet para 
pessoas que não podem pagar , pois foram os provedores gratis que 
levaram o fim da exclusão social dos que não podiam ter acesso a 
internet e acabaram com os preços abusivos das PASI , com o novo 
governo PT que preza tanto o social e as familias de baixa renda , 
vejo pouco se manifestarem sobre o assunto o que me preocupa , 
pois se criarão vazios de tecnologia e educação entre os que tem 
condições e os sem condições. 
(Marco Aurélio Lopes Augusto Borges) 

 Internet gratuita é imprescindível para o bom e justo desenvolvimento 
da própria internet, que, com isto, se refaz dentro do relacionamento 
das livres iniciativas, gerando movimento constantemente 
enriquecedor dos seus participantes. A qualidade e a quantidade 
desse desenvolvimento é relativa às condições de sua base física e 
intelectual, logo, a internet gratuita, por ser formadora da diversidade 
e riqueza da rede, é indispensável. 
Para o bom desenvolvimento da internet, todos os acessos têm que 
ser gratuitos. 
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(William Golino de Freitas) 
 Acho um absurdo o término de um serviço que só tem a ajudar os que 

mais precisam.  
Falo no meu caso, que estou desempregada a 4 anos e dependo do 
meu marido, se tivesse que pagar um acesso a internet e um e-mail, 
não os teria, pois na atual conjuntura seria um luxo, mas tenho a 
opção de ser grátis e isso vem me ajudado muito para que eu tenha 
acesso a pesquisas escolares e até a procura de um novo emprego.  
Peço ao Sr. Diretor da Anatel que pense e pese o lado dos que não 
tem condições de pagar e que não levem adiante tal caso. 
Obrigada, 
(Márcia Cristina da Silva) 

 Eu acho que esta proposta que visa acabar com a internet gratuita, 
esta indo contra tudo o que o nosso novo Presidente da Republica, 
almeja para o nosso País. 
A internet vem facilitando a vida de muitas pessoas com acesso à 
bancos, pesquisas,educação, cultura e lazer entre outras coisas. 
E eu não gostaria que esta regulamentação viessa para atrasar ainda 
mais o nosso Brasil. 
(Rinaldo Barbosa De Souza) 

 Creio que o acesso à  internet grátis deveria ser incentivado. 
(Ricardo Vagner Silva Carneiro) 

 Desvinculação total e terminal com provedoras de acesso a internet, 
tendo em vista que elas, por si mesmas, se auto sustentam com a 
veiculação de publicidade, o que deverá ser mantido e aprimorado, 
nos termos da vigente lei. 
(Walsfor de Souza) 

 NÃO desejo, em hipótese alguma, o fim do acesso gratuito à Internet. 
(Syllas Marcos Silveira) 

 Escrevo estas linhas no sentido de que não permitam que esta 
medida seja aprovada, pois, no caso da internet, um provedor ou 
mais provedores grátis é muito bem vindo, pois somos um país pobre, 
e uma grande parcela do nosso povo não pode pagar para ter um 
serviço de conexão com a internet, memo porque é um absurdo pagar 
por algo que temos de graça e de boa qualidade, no meu caso o 
provedor Ig é de alta qualidade, pois sempre que preciso navegar 
pela internet, ele sempre cumpre o prometido, ou seja, o de nos 
manter conectados com a internet gratuitamente, e o que é melhor, 
com qualidade muitas vezes melhor que a maioria dos provedores 
pagos, por esta razão solicito que seja criado mecanismos que não 
nos deixem orfãos de provedores grátis.     
(Gilson Carlos de Castro) 

 não acabaria com a internet gratuida nunca. 
(Verônica de Melo Meneghite) 

 permitir as pessoas de baixa renda, acesso a este excelente veiculo 
de comunicaçao, bem como possibilitar as escolas publicas a 
utilizarem a internet instruindo seus alunos sem nenhuma despesa. 
(Antonio Carlos Nucci) 

 Esse é um direito que não abro mão, quero que continue os acessos 
gratuitos e espero que apareçam mais e mais acessos gratuitos como 
os serviços do provedor IG e um ótimo provedor. 
(Miguel Angelo Zanini) 

 Necessidade de acesso a internet para informações educativas. 
(Cicero Venancio Barros Filho) 

 Sou contra o fim da internet Gratis. 
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(Edson Moisés De Souza) 
 Nós querendo ou não estamos mergulhado na globalização, quando o 

asunto é internet, nós estamos "anos luz" em atraso aos paises de 
primeiro mundo a quem interessa a globalização, graças a internet 
grátis nós estamos alavancando um avanço extraordinário . Fica aqui 
o meu registro da qualidade dos serviços prestados pelas empresas 
de internet grátis como por exemplo a IG.É por estes motivos que sou 
a favor dos serviços prestados pelas empresas de internet grátis. 
(Renê De Oste) 

 Acho um absurdo querem acabar com a internet gratis. 
(Juliana Seleri) 

 Manter o acesso grátis à Internet. 
(Satie Matuno) 

 Espero que esses rumores sobre o fim da internet grátis sejam 
apenas boatos, pois haveríamos de dar um passo tão grande em 
direção ao passado? 
(Danielle Aganett Magalhães) 

 contrário ao fim do acesso gratuito para a internet. 
(Jorge Martins Filho) 

 precisamos é de mais serviços gratuitos!!! 
(Lucia Maria de Oliveira Dias) 

 Exclusão Digital. 
(Cristina Fedeli) 

 Sou contra o fim da internet grátis. 
(Paulo Cézar Rioli Duarte de Souza) 

 discordo c/ extinção da internet gratis no país, onde está dificel até 
manter o pão nosso de cada dia... 
(Ariane Fernandes Pereira) 

 Sou contrário ao fim dos serviços de intertnet gratuita. 
(Marcos Paulo Monteiro) 

 que continua sendo de acesso gratuito as internets no brasil. 
(Cleomar Serrado Alves) 

 hoje eu só utilizo a internet gratuíta , devido falta de recursos 
financeiros para utilizar a internet paga. 
(Joao Goncalves) 

 Sou contra o fim da internet grátis e de livre acesso. 
(Fábio Carrenho) 

 Fica aqui minha contribuição contra a exclusão digital! Sou a favor 
que se reavalie as fomas de conexão visando sempre um melhor 
desempenho da mesma, porém sou absolutamente contra o fim da 
Internet grátis, sendo esta uma ferramenta importante para a 
INCLUSÃO SOCIAL! Sou a favor que se prorrogue o prazo para a 
validação das novas leis, visando sempre melhorias realmente 
benéficas a uma sociedade! 
(Daniela Garcia de Góes Monteiro) 

 O acesso a internet principalmente a gratuita, é uma conquista um 
direito do povo , no qual contribui para que muitos brasileiros tenham 
os mesmos direitos que a minoria, assim deveriamos criar projetos 
para garantirmos o direito de acesso a todos os brasileiros e não 
limitar-mos o uso desta ferramenta, principalmente por ser o caminho 
mais rapido na educação e na informação. 
(Vanderlei Francisco Ventrici) 

 Muita injustiça, pois como um povo que vive num pais 
subdesenvolvido terá acesso a internet, pois muitos deles utilizam a 
internet grátis pq não tem condições de pagar uma mensalidade, pois 
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precisa comprar arroz, feijão, farinha, alimentos para sobreviver. 
Esta correto o que querem fazer? 
acho muito egoismo de vcs. pois atrasa a economia do pais até as 
pessoas que compram atraves da internet gratis muitas não iram mais 
comprar nem acessar. 
(Márcia Valéria Santos) 

 Permancencia  da Internet Gratuita. 
(Pedro Donizete Sanches) 

 Creio que não pode ser vedada a existência de provedores de acesso 
gratuítos, sob pena de aumentar a exclusão digital e as 
desigualdades sociais hoje existentes no Brasil, 
(Carlos Henrique de Azevedo Oliveira) 

 creio que em um pais miseravel como o nosso a ultima das coisas 
absurdas que faltavam é aqueles bem providos financeiramente 
quererem derrubar um recurso primario e de grande necessidade que 
é a internet gratuita. 
(Ygor Bittencourt Neves) 

 Incluir no texto original a possibilidade de acesso gratúito à Internet 
por provedores, sem quaisquer exigências de reciprocidades ou 
contrapartidas, tanto financeiras como econômicas. 
(Gennaro Soria) 

 sou contra o término do acesso gratuíto a internet. 
(Marlene Marcia dos Santos Monteiro) 

 A meu ver o acesso a Internet deve ser livre e gratuito, sendo 
opcional o pagamento a provedores mais específicos. 
(Wilson Vieira de Camargo Filho) 

 O uso da internet tornou-se corriqueiro como o é assistir à 
programação da TV e do rádio, que são pagos pelos patrocinadores, 
que nos oferecem seus produtos e serviços através da propaganda. 
(Ageu De Siqueira Cavalcanti) 

 Incluir paragrafo sobre acesso gratuito a internet. 
(André Carlos Marchioni) 

 Acho que não se deve acabar com a internet gratuita, NUNCA, 
NUNCA NUNCA!!!!!!!!! 
(Elton Gustavo Diniz França) 

 só o Brasil mesmo pra tirar o direito da classe baixa/média de ter 
acessso gratis a internet... 
(Anesia Paula Ap. Menghini) 

 Sou a favor da Internet grátis. Todas as pessoas têm direito à 
informação. O acesso à Internet deve ser gratuito,  
se o usuário quiser outros serviços de provedores gratuitos ou não, 
deve ter o direito de escolher. O usuário de Internet rápida,  
por exemplo, o Speedy da Telefônica, não deve pagar pelos serviços 
de um provedor. 
(Leonora Fink Segreto) 

 A internet grátis precisa continuar existindo, não podemos nos deixar 
afetar por interesses econômicos, pois é o que está acontecendo. 
Essa proibição apenas criará uma nova "casta" a de que tem acesso 
e outra de que não tem acesso ao mundo digital. 
(Ricardo Spinelli Ribeiro) 

 O capitalismo selvagem do Brasil faz com que homens que passam 
pelo sistema administrativo esqueçam as classes menos favorecidas. 
A privatização das telecomunicações beneficiaram a "alguns" pois as 
prestadoras de serviços não expressam o verdadeiro sentido da 
prestação de serviço final. A internet grátis é fundamental para a 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

sobrevivência econômica de grupos diversos que utilizam o serviço. 
Democracia é governo do povo, pelo povo e para o povo. A instituição 
governamental, seja ela qual for, é inatingível; porém, os homens que 
por elas passam, pensam que pensam mais do que a coletividade. Já 
basta de tanto querer! é a vez do povo. Viva a intertnet grátis! 
(Renato Ferreira Dos Santos) 

 Resumo minha contribuição como pessoa física que sou ao fato de 
que a internet grátis foi o maior avanço tecnológico deste País depois 
da quebra do monopólio da informática, por outro lado a internet 
grátis faz parte dos direitos adquiridos de todos os contribuintes desta 
Nação, outrossim o fato de que uma vantagem só é ostensiva "a 
todos" quando é grátis, veja bem dar fim a internet grátis atendedo o 
interesse das teles, as quais nem ao menos estão exercendo a sua 
obrigação direito, visto o gigantesco nível de queixas, é como colocar 
o interesse privado á frente do público. 
   Como não notar a incoerência gritante com o cancelamento deste 
serviço que comprovadamente beneficia do pobre ao rico, porém 
muito mais a achatada classe média, a qual é a que mais rende 
empregos e faturamento à Nação, pois as pequenas empresas deste 
País são as que mais rápidamente se recuperam frente a quaisquer 
intempérie de mercado; Seria querer dar um basta na aceleração da 
globalização(só que, só no Brasil). 
   Acho que o raciocínio deve abranger toda a área de investimento 
governamental referente a internet, visto que  seria incoerente 
continuar a promoção do acesso dos mais carentes com mega 
investimentos na área(programas governamentais de acesso em todo 
o País)enquanto se restringe o acesso grátis do resto da população. 
   Hoje a internet é responsável por inibir gastos com passagem aérea 
e hospedagem de muitos executivos de empresas nacionais as quais 
negocião por exemplo lentes de grau para óculos e armações, 
imagine só oque naõ se economiza em empresas gigantescas, porém 
eu quis ressaltar uma economia na pequena empresa. 
(Joao Baptista Pinheiro Cordeiro Junior) 

 A manutenção do acesso grátis à internet é parte da democratizão da 
informação e existe no mundo todo. 
(Claudemiro Augusto Mazaron) 

 Os provedores gratuitos podem manter seu funcionamento da forma 
atual. Embora eu não utilize internet gratuíta, ela é fundamental para 
as pessoas que não tem condições de pagar uma mensalidade em 
um provedor pago, e algumas vezes, estes oferecem um serviço de 
menor qualidade que um gratuíto. 
O que é também caro para quem utiliza a internet gratuíta e até 
mesmo paga, é o custo da ligação local. Deveria ser adotado um 
sistema de cobrança única, como algumas operadoras já fazem, 
independente do tempo ou do número de vezes que se realiza a 
conexão. Como por exemplo um telefone 0800 ou um outro código 
apropriado para os provedores de internet. Os únicos interessados 
em não adotar este sistema devem ser as operadoras que deixarão 
de lucrar nesta aéra de necesidade quase básica para a população 
que não tem condições de pagar as ligações e o provedor. Com o 
aumento da utilização da banda larga, a internet gratuíta será usada 
principalmente pela população menos privilegiada, uma vez que 
quem tem necessidade de internet rápida certamente irá optar pela 
banda larga, paga. 
De forma alguma devemos acabar com ainternet gratuíta no Brasil, 
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isto sim, devemos ainda introduzir a ligação gratuíta para o 
provedor... 
(Raphael Roveda Bennemann) 

 favorável a continuar o acesso a internet grátis. 
(Jorge Luiz da Rosa) 

 Acho um absurdo o fim da internet gratuita. 
(Jose Antonio Rey Rodriguez) 

 Gostaria que me fosse informado, como faremos , nós de cidades 
pequenas, que não tem provedor , teremos que pagar além do 
provedor, tbm o interurbano, 
(Aurelio Soares Almeida) 

 sou contra o fim da internet gratis. 
(Murilo De Almeida Durigan) 

 Acho que a extinção de acesso grátis à internet vai tirar de milhões de 
brasileiros a oportunidade de manter-se bem informado e atualizado 
sobre os mais variados assuntos.  Além disso, tem os órgãos públicos 
e bancos, por exemplo, que podemos acessar pela internet sem ter 
que enfrentar filas de atendimentos.  É bom para o povo e para os 
órgãos públicos e bancos em geral.   O que acho que deveria ser 
regulamentado com todo o rigor é a utilização indiscriminada que 
estão fazendo de bancos de dados de endereços de e-mails para 
envio de mensagens de propagandas.  A maioria das mensagens que 
recebo no meu trabalho, são do gênero mencionado e perco muito 
tempo excluindo aquilo que não me interessa. 
(Gilda de Lima) 

 Não concordo de forma alguma com o fim do acesso livre e gratuíto a 
rede. 
(Rodrigo Fernando de Almeida) 

 Todos nós, brasileiros honestos, lutaremos contra esta medida que 
visa claramente favorecer os provedores que cobram acesso. Qual é 
o medo da anatel? Com quem está comprometida? Qual o sistema 
que se beneficia desta iniciativa? Queremos saber os nomes 
daqueles que estão ocultos, que estão a espreita. Não querem se 
expor pois se constituem em escândalo ético. Penso que esta 
agência deve ser dissolvida, uma vez que não quer servir aos 
interesses do povo brasileiro. A proposta simplesmente quer excluir-
nos do mundo digital para favorecer os gananciosos de ocasião e os 
maus gestores dos serviços pagos, incompetentes que sempre 
procuram solução nestas agências sem compromisso com a 
formação da cidadania brasileira. A Internet deve ser livre e gratuita. 
(Jorge Luiz Cidade da Rocha) 

 sou contra o fim da internet grátis, afinal, grande parte parte dos 
brasileiros não têm condições de pagar um provedor, ficando, dessa 
forma, excluídos. Eu por exemplo, faço parte de uma associação de 
portadores de deficiência, a qual não possui recursos próprios, e 
como em minha cidade não há um serviço gratuito que cobre por 
impulso, essa entidade fica impossibilitada de acessar a internet, 
ainda que preste um grande serviço à comunidade onde ela está 
localizada. Sempre que algum associado ou até mesmo diversos 
moradores carentes do bairro necessitam de uma informação, utilizo 
a internet em minha casa, pagando provedor próprio. 
 
Espero que o novo governo tenha a sensibilidade de perceber que a 
fome do povo não é sor por comida, mas também de informação. 
(Eliana Maria de Souza) 
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 Não acabem com a internet gratuita. 
(Evandro A C Cordeiro) 

 O acesso poderia ser estabelecido fora dos horarios  de "rush". 
As empresas que oferecem a Internet Gratis, poderiam disponibilizar 
um numero especifico, o qual "by passase" a inter-conexao entre as 
operadoras. 
(Edson Pereira Junior) 

 A Internet gratúita é uma forma de democratizar a informação, a 
maioria dos brasileiros  não possuem condições para manter uma 
assinatura paga, o valor dos serviços de redes de telecomunicações 
são muito caros o que torna inviável para a maioria, principalmente 
escolas e entidades, disponibilizar a internet através de portais pagos. 
Neste momento decretar o fim da internet grátis é uma falta de bom 
senso e respeito com a população, mesmo porque, a mesma tem que 
participar na decisão de um assunto tão importante não só através da 
internet, mas também através de debates pela TV e reuniões 
(assembléias) convocadas para este fim. Não concordamos que só 
autoridades constituídas e área técnicas dos setores envolvidos 
deliberem sobre o destino de um meio de informação que afeta a vida 
de toda a nação. É necessário ser mais democrático e ter bom senso 
nesta decisão, chega de previlegiar grupos, nós somos uma nação, 
chega de escluídos, escravos e de menorias previlegiadas. 
(Maria de Oliveira Neta) 

 Discordo inteiramento do entendimento da Anatel visando por fim a 
internet gratis. 
(Marisa Aguiar de Santana) 

 favoravel ao nao interrompimento de acesso a internet gratis. 
(Rosemeire Luci Alves Kobarg) 

 O próprio Governo, seja ele Estadual ou Federal, do meu ponto de 
vista, deveria manter um provedor de internet gratuito para que o 
Cidadão tenha acesso á rede mundial e um e-mail. 
(Vanderlei Montanari) 

 Creio ser um absurdo acabar com a INTERNET  GRÁTIS no Brasil ! 
Temos tantos DESEMPREGADOS, APOSENTADOS, CRIANÇAS 
EM IDADE ESCOLAR E PESQUISADORES QUE 
NECESSITAM DA INTERNET E NÃO TÊM COMO PAGAR que é 
uma injustiça social muito grande obrigar estes 
e outras classes a ter que pagar para usar um meio de comunicação 
onde já se paga um absurdo para 
ligar, tal como impulsos de telefone  e  luz !!! 
Espero que TENHAM O MÍNIMO DE BOA VONTADE  para que não 
se tenha que pagar MAIS  UMA  COISA 
NESTE  PAÍS ! ! 
(Tania Drouet) 

 Sou favorável à inclusão digital. Deve haver Internet grátis. 
(Carmen Baldo Correa) 

 Eu quero que o acesso a Internet continua grátis. 
(René Junghans) 

 Já que há algumas empresas que não tem capacidade ou tecnologia 
para dar acesso a Internet Gratuita, porque é o povo brasileiro que 
tem de pagar por isso ?  
Porque quando a incompetência gera perda de lucro para as 
empresas, o povo é que tem de pagar pela incompetência ? 
Quando será que o povo brasileiro vai acordar para termos um país 
mais justo e humano ? 
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Não sei, mas esepro que minhas palavras ajudem um pouco a 
melhorar esse país . 
(Roberto Cabral de Souza) 

 Que NÃO se permita ACABAR com o acesso gratuito à Internet. 
(Luiz Thomazi Filho) 

 Minha contribuição está apoiada em minha opinião como cidadão 
brasileiro. As bases legais, deixo aos profissionais. 
Por experiência própria, o início das operações da Internet Gratis no 
país, promovendo acesso fácil e sem ônus tanto às correspondências 
eletrônicas quanto às informações jornalísticas, pesquisas de todo 
tipo, ferramentas para o trabalho, estudos etc, foi fundamental para a 
maioria dos brasileiros. 
Acrescente-se o fato de passarmos por severa crise com alto índice 
de desempregos. O acesso gratuito permitiu a milhares de cidadãos 
conhecer e opinar a respeito da própria crise. Obter informações 
rápidas e de qualidade sobre política, eleições, economia, política 
externa - o mundo, guerras. É o avanço das comunicações que 
possibilitou ao mundo em sua história contemporânea, antecipar o fim 
de conflitos como o do Vietnam. Hoje nós podemos ter acesso 
eficiente e nos comunicarmos com o congresso no instante em que 
nossa opinião é decisiva para o futuro da nação. Como faço agora. 
Mas tudo isso deve ser livre, INDEPENDENTE! Não deveria ser 
colocado em cheque. Não devemos permitir que interesses 
econômicos daqueles que por falta de criatividade ou de competência 
técnica - não suportem os efeitos do trabalho de cada vez mais 
empresas que ofereçam acesso gratuito. É a qualidade que importa e 
poderá fazer a diferença quando todo o acesso à internet for gratuito 
e livre. Ganha a integração social da Humanidade fortalecendo o que 
é bom na democracia. 
 
Atenciosamente, 
(Edmar José Martins Filho) 

 Eu sou a favor do acesso gratuito à internet, da livre concorrência nos 
meios de telecomunicação e que quanto maior a quantidade de 
concorrentes em todos os tipos de telecomunicação, só tendem a a 
motivar as empresas a cada vez produzirem produtos cada vez 
melhores e quem ganha com isso é o consumidor. 
(Aurelio Hissao Hashimoto) 

 Sou a favor de por na rua o(s) burocrata(s) que estejam intencionados 
a acabar com a internet grátis. 
Isso é contrapordutivo, e esses quem contribui para esse tipo de 
PALHAÇADA deveria ter a coragem de dar a cara para bater em 
debate público, sem o uso de seguranças, pois o povo sabe quando 
estão fazendo algo de bom à eles, ou quando estão matraquiando 
algo contra eles, perpetuando a corrupção, a desonestidade, a troca 
entre prejudicar o povo para ganhar casa numa prai em algum lugar. 
Quem não teve, não teme. Vamos a julgamento e debate público! 
(Sergio Cypriano De Moura Ribeiro Marques) 

 Sr. diretor da Anatel, 
Entendo que deveria existir acesso gratuito e com cobrança de 
apenas um pulso, sem contar o tempo, durante os dias da semana, 
por exemplo terça-feira e quinta-feira ou outro qualquer, além dos 
finais de semana. 
(José Luiz Francisco da Silva Freitas) 

 As prestadoras de serviço de acesso á Internet Grátis devem ter 
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primazia sobre as que cobram, pois quando foi inventado não previa 
nenhuma cobrança. Temos de por fim à ganacia de algumas pessoas 
que só querem tirar proveito de tudo. 
(Ralph Olaf Henning Rosenstiel) 

 O serviço de Internet gratuíta deve ser mantido. 
(Pedro dos Santos Alves) 

 Gostaria de deixar meu protesto quanto ao fim do acesso gratuito. 
(Elizabeth Cristina Rosa) 

 Os provedores de serviços de internet gratuito devem continuar a 
operar conforme o perfil atual beneficiando assim centenas de 
milhares, e futuramente milhões de usuarios e as empresas que 
através de competência provaram que esta é uma formula 
comercialmente viável devem receber todo o apoio governamental e 
empresarial, assim como dos seus usuarios, que no final pagam este 
acesso através da aquisição de produtos e divulgação da midia 
virtual, sem que se tenha de pagar mensalidades que para uma 
grande maioria de usuarios que não tem condições ou fazem um uso 
que não justifica esta despesa .. ( meu caso ) ... 
(Manuel Garcia Navarro) 

 internet grátis!!! 
(Celso Malheiro Da Rocha Pinto) 

 internet grátis sempre!!! 
(Iolanda Rodrigues Ferreira) 

 Contribuo para as pessoas que necessitam ampliar sua divulgação, 
através de cartões de visitas, folhetos e malas diretas, enfim 
,impressos em geral. 
(Hebert Viana Bueno) 

 O pais não pode ficar sem internet grátis seria um retrocesso em todo 
processo. 
(Jorge Luiz Da Silva) 

 A proposta de "internet gratuita" vem garantindo a sociedade 
brasileira o acesso a informação e a cultura, um direito assegurado na 
Constituição de 1988. 
A tentativa de bloqueio e/ou a obrigatoriedade ao pagamento no 
acesso a rede só vai contribuir para mais um item discriminatório a 
ser somado aos vários jjá existentes no País, ex. a horrível 
distribuição de renda, a terrível desvalorização da cultura, ao 
favorecimento ilícito dos benefícios etc, etc...... 
Que estes senhores do poder olhem para os benefícios econômicos 
das lojas. Justamente agora que as vendas pela rede aumentam 
significativamente(segundo dados de pesquisas). 
Escolas, hospitais, entretenimento - nada disso é de graça. Pagar 
internet seria simplesmente tornar mais caro estes benefícios. 
(Domingos Alves de Souza) 

 O que há de mais belo na internet é ela não ter donos, você conseguir 
praticamente todo tipo de informação, facilidade em transações 
bancárias, hoje em dia se faz de tudo pela internet e o fato de 
existirem provedores que não cobram pelo acesso, torna ela atraente 
a um público muito maior, visto que o hardware necessário não está 
tão caro e se você souber controlar, sua conta também não terá 
acréscimo significativo. 
(Alexander Marcelo Dos Santos) 

 NÃO à cobrança pela Internet. 
(Elisangela Silva Herenio) 

 Todo cidadao tem direito de comunicacao sem pagamento de taxas e 
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sem barreiras. 
(Ademirson da Paz Santos) 

 Os provedores de acesso gratuito à Internet têm representado uma 
ferramenta essencial no processo de inclusão digital do Brasil. 
(Paulo Ricardo dos Santos) 

 O modelo de acesso gratuito à Internet deve permanecer ou ser 
melhorado. Nem que para isso seja necessário subsídio por parte do 
governo. Num país como o Brasil, seria um retrocesso se 
inviabilizarmos o acesso gratuito à internet. Até quando o lucro virá 
em primeiro lugar nesse país?? Se quisermos nos tornar um país de 
primeiro mundo, temos que disponibilizar a informação a toda a 
população, de forma 
gratuita. 
(Nicanor Antonio de Souza) 

 a falta de cultura no pais pode ser razoavelmente sanada com o 
acesso das camadas mais pobres a rede internet, conheco pessoas 
que moram em minha rua e meu bairro e na minha cidade que e nao 
sao poucas, que somente devido a existencia de um tronco IG na 
regiao conseguem navegar na internet, internet graits é isso, um 
pouco mais de cultura para nosso povo que sofre com a falta de 
recursos finaceiros que ficam nas maos das grandes empresas que 
anualmente acumulam milhoes em seus cofres. 
(Harley Augusto Bergo) 

 foi uma das melhores coisas que se inventaram nos ultimos anos. 
(Rosangela Pereira dos Santos) 

 Permitir aos brasileiros o acesso gratuito à internet é uma questão de 
democracia. 
(Marcelino Oliveira de Santana) 

 Consulta Pública n.º 417 - sou a favor da Internet gratuita. 
(Esther Angra De Magalhães) 

 Sou a favor da internet gratis. 
(Anton Olivato Neto) 

 Não devemos extinguir o serviços de internet gratuíta; Não sou contra 
as privatizações, muito pelo contrário, acredito que com elas 
deixamos de arcar com os desmandos de empresas que somente 
geravam ônus aos cofres públicos e conseguentemente ao bolso da 
população, porém acredito que aqueles que adquiram as empresas 
de telefonia, chegaram acreditando ganharem rios de dinheiro, porém 
as esperanças foram frustradas e agora vão brigar para aumentarem 
suas margens de lucro onde puderem. 
(Waldir Abrão Jana) 

 o unico meio de termos um futuro melhor para o pais que caminha 
para o rompimento do tecido social e o conhecimento. 
(Miguel Gonçalves Andere) 

 sou contra o fim da internet gratuita,pois so com educação e a 
internet contribui para uma melhor distribuição de renda. 
(Frank Kelekian Santos) 

 Sou radicalmente contra a extinção de provedores gratuítos. 
(Luiz Roberto Nunes) 

 Creio estar entendendo minha contribuição como favorável a 
continuidade de acesso a internet por meio de provedores gratuitos. 
(Marcelo Henrique Liberalli Simoni) 

 Agora que possuímos no Brasil a acesso Grátis à internet, não 
podemos perdê-lo; pois, com ele tivemos uma redução considerável 
da exclusão digital ... Portanto muitos brasileiros tiveram mais acesso 
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à internet e com isso muitas empresas lucraram e até ampliaram sua 
arrecadação ... 
Já não basta o fato que quem usa a conexão ADSL não precisar 
utilizar, na verdade o provedor, mas mesmo assim pagar por ele e 
agora querer nos tirar o acesso discado grátis!!! 
(Demétrios Georges Makedonopoulos) 

 nao quero o fim da internet gratis. 
(Carlos Eduardo Salvate) 

 É inadmissível esta idéia de acabar com a internet grátis. 
(Marcio Matias da Cunha Souza) 

 sou a favor do acesso gratuito a internet. 
(Jose Eduardo Gontijo de Brito) 

 O acesso a internet deve possuir uma modalidade gratuita. 
(Cleverson Martin) 

 Os que estão querendo acabar com o acesso grátis a Internet só 
podem ter algum tipo de interesse escuso. Como que o brasileiro, 
com o salário que ganha vai ainda poder arcar com mais uma 
despesa no mes? 
(Moacir Hilário Kuklinski) 

 Para que todos indiferente de classe social tenham acesso a internet 
,que leva você a ser um cidadão do mundo. 
(Ariadne Silvana Almeida Gural) 

 Penso que a gratuidade da internet é primordial, como deveriam ser 
gratuitos outros serviços que pressupõem exclusão social se 
estiverem voltados para captação de recursos exclusivamente. 
(Marco Antonio Bastos Cardoso) 

 A internet grátis é uma das poucas que funcionam no Brasil sem 
prejuizos aos usuários. 
(Heitor Marin Filho) 

 A Internet deve ter sempre uma alternativa de acesso gratuito como já 
existe no rádio e na televisáo. 
(Paulo Henneberg) 

 Manter, a Internet gratis. 
(Pedro Morel) 

 Toda e qualquer discução pública relacionada com os serviços de 
transmissão de dados, sejam eles de caráter educativo, de lazer ou 
profissional, devem ser os mais amplos possíveis, envolvendo setores 
de toda a sociedade, notadamente orgãos de classe, de proteção ao 
consumidor, setores públicos, etc. 
Entendo também que toda regulamentação é bem vinda quando visa 
garantir direitos e evitar abusos, portanto é inaceitável que se vincule 
de forma direta ou indireta o fim do acesso gratuito a internet, sem 
que essa situação fica absolutamente clara na consulta pública n.º 
417. 
(Luiz Gustavo Cardoso) 

 O provedor IG, por exemplo, deve manter-se gratuito. O Speedy da 
Telefônica/São Paulo que já cobra R$59,00 por mês (valor já muito 
alto para os padrões brasileiros) não pode obrigar o usuário a 
contratar um Provedor pago. 
(Monica Pimenta) 

 Tirar o acesso gratuito é suicídio!!!!!!! 
(Fábio Medeiros De Souza) 

 é um absurdo acabar com a internet grátis. 
(Elizabeth De Lima Leal) 

 Que os atuais provedores de acesso Gratuito sejam mantidos e a sua 
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oferta disponivel a todos os municípios em todo o território Nacional. 
(Ricardo José Fontes de Almeida) 

 Acabar com a internet gratuíta será o fim da inclusão digital para as 
pessoas de baixo poder aquisitivo e também para aquelas que moram 
em localidades onde não se dispõe de provedores de acesso, nesses 
casos os potenciais internautas teriam que pagar ligações 
interurbanas para ter acesso à rede internacional de computadores, o 
que seria decretar uma espécie de segregação digital para as 
populações da maioria das cidades brasileiras. Isto será um crime. 
(Manoel Rodrigues de Brito) 

 Quando os acessos realizados a provedores GRATIS forem locais 
deverão ser isentos de qualquer tipo de acréscimos, isto é. seja 
cobrada a tarifa da operadora pura e simplesmente. 
(Luiz Augusto Finatti) 

 O acesso gratuito a internet, é o único meio que eu e milhões de 
brasileiros, temos condições de entrar na rede. 
Seria um golpe muito duro para nós, caso esse recurso gratuito de 
acesso a internet seja acabado. 
(Antônio Nonato da Silva) 

 Para um leigo(não advogado) fica muito dificil opinar sobre uma Lei. 
Logo vejo essa consulta como uma exclusão de quase a totalidade do 
povo brasileiro e a maioria dos usuários da internet. 
Sou formado em Economia e Administração, tenho 59 anos, mas fica 
muito dificil analisar a abrângencia de um artigo da Lei que depois 
será obrigatoriamente regulamentada. Mas peço aos Especialista que 
estão elaborando esta Lei que não crie impedimentos para o acesso 
gratuito a Internet .Hoje poucos tem acesso a internet pois precisam 
de dinheiro para adquirir um Computador, e é quase obrigatório falar 
ingles.Se proibirmos o acesso gratuito excluiremos uma grade parcela 
de internautas. 
(Arnaldo Cabral Garcia) 

 vcs não acabarão com a internet grátis!!! 
(Maurício Barros Martins) 

 Não será vedada em hipótese alguma o funcionamento de serviços 
gratuitos de internet. 
(Mauricio Vlamir Ferreira) 

 Bom dia, Meu nome é Márcia. Sou contrária a qualquer legislação 
que resulte em onus para o usuário de internet. 
(Marcia de Castro) 

 f 
(Jade Augusto de Macedo Gola Fernandes) 

 Quero alertar para o perigo de certas manobras, que podem bloquear 
o acesso gratuito à Internet. Vale salientar que, se o Brasil se 
destacou nesta área, não foi por causa dos provedores pagos e, sim, 
por causa do acesso gratuito oferecido pelo iG, iBest, Ubbi, dentre 
outros. O brasileiro, em sua grande maioria, coitado, já é excluído de 
muitas conquistas do mundo desenvolvido, além de ver surrupiadas, 
diariamente, suas poucas economias pelo especuladores financeiros 
(estes também brasileiros e banqueiros mas que, infelizmente, seriam 
classificados -- se houvesse um pouco de dignidade dos poderes 
competentes -- como criminosos e traidores da Pátria, uma vez que 
são responsáveis pela pobreza e violência em nosso País). Assim 
sendo e visando a manter esta conquista que nos orgulha, todo o 
cuidado deve ser pouco, no sentido de não deixar o acesso grátis 
cair. Também se deve ter o máximo de cuidado com o "lobby" dos 
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parasitas "financeiros" que querem, de qualquer maneira, mamar nas 
tetas da Nação! Lembrem que o salário médio do brasileiro não é lá 
essas coisas e não pode ser comparado ao salário do primeiro 
mundo. Aqui, além de ganhar pouco, o brasileiro tem o salário 
roubado em cascata, começando pelo IR, depois pelos demais 
impostos e, principalmente, pelos especuladores financeiros, 
banqueiros com endereço conhecido que, ao forçar a irreal 
desvalorização do real, roubam os nossos sonhos, o futuro de nossas 
crianças, cometendo a mais vil forma de traição à Pátria! 
(Jorge Luis Lins Alves Melo) 

 Sou totalmente favoravel ao acesso gratuito a Internet e acredito 
também que as tarifas cobradas pelas concessionarias telefonicas 
deveriam ser diferenciadas para este tipo de serviço, custos 
reduzidos ao usuario. 
Assim como acredito que devem acontecer de forma expontânea por 
parte dos orgãos governamentais a queda da obrigação e cobrança 
de provedores para serviço de banda larga. 
(Kleintitz Hunger de Oliveira Junior) 

 Gostaria que fosse respeitado o direito dos usuários de internet grátis, 
continuar utilizando sem ter que pagar mensalidades ao provedor. 
(Vilson Alves Dos Santos) 

 Disciplinar sim, cobrar não.  Assim como TV por assinatura paga que 
atende minoria privilegiada, se cobrarem, ou seja, se acabarem com 
provedores gratuitos como a IG, não estará atendendo às 
necessidades da maioria, pois estará impedindo o acesso ao uso da 
Internet.  Eu mesma, com dois empregos, trabalhando na base de 11, 
12 ou até mesmo 14 horas por dia, não conseguiria estar arcando 
com todas as despesas que já nos são impostos, que dirá quem não 
tem dois empregos para se manterem?  Deve ser criado um 
mecanismo eficiente para evitar todo tipo de pirataria, porém, 
possibilitando acesso ao uso de qualquer serviço público. 
(Madoka Matsumoto) 

 Não aprovo está medida. 
(Alan Gomes Borges) 

 Sou a favor da internet gratuita, desde que de fato ela seja gratuita 
não seja uma enganação como o ig 
(Márcio Rodrigues Almeida) 

 Boa tarde Excelentíssimo Presidente. 
Esta consulta pública que vem a ser realizada está ocultando toda a 
democracia que foi aberta aos brasileiros durante o uso da "Internet 
Gratuíta", nós Brasileiros estamos envergonhados com tal atitude 
estando certo que a Internet Grátis já se tornou um direito do cidadão 
brasileiro. 
(Leandro Augusto Bellussi) 

 Quero registrar que não concordo com a possivilidade do 
cancelamento do acesso gratuito a internet. 
(Welder Romão Pereira) 

 No tange ao texto sobre a internet gratis tenho a expressar o 
seguinte: 
1o   A inclusao social feita nos atuais moldes de internet gratis 
possibilitou o enriquecimento cultural em todos os aspectos que nela 
possa se dizer informação. 
2o  Para que mudar o moldes de acesso????? 
(Maico Ricardo Bertoldi) 

 Por favor, eu não sei o tônus atual dessa discussão mas peço por 
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favor que não votem pelo fim da Internet Grátis. Com tanta coisa para 
mudar no Brasil, vão logo mudar uma coisa boa? Vão acabar com 
uma das poucas coisas boas do Brasil. peço por favor que 
reconsiderem e não votem pelo fim da Internet Grátis. 
(Emerson Honório de Oliveira) 

 sou a favor da permanencias da internet grátis e que se procurem 
soluções para acesso 24h, também grátis ( ou paga a preços 
razoaveis) 
(Antonio Clovis Vitorino De Assunção) 

 Não terá que ser extinta a Internet grátis;pois ela representa muito 
para quem não tem condições financeiras no momento,para arcar 
com Internet paga. Utilizo sempre  o Provedor IG grátis,e nunca me 
decepcionei com o mesmo;ao contrário de outro provedor pago que 
eu tinha antes de me inscrever no IG. 
(Angela Gomes de Oliveira) 

 não concordo com a anatel ,acabar com a internet gratis e deixar sem 
internet aqueles q. dela necessitam é já com tanto esforço compraram  
um computador p/ trabalhar ou p/ seu lazer e pelo menos podem 
desfrutar da internet gratis... 
(Maria Filomena Arantes Monteiro Pereira De Gouvea) 

 Apesar de ser leigo quanto a regulamentação da "internet" e impasse 
existente entre os provedores e empresas concessionárias de 
serviços de telecomunicações, como usuário, manifesto-me no 
sentido de que seja mantido o acesso gratuito. 
(Vagner Lanzoni Da Silva) 

 Hoje a internet esta presente em toda as partes da vida de um 
cidadão, os provedores de acesso pago, oferecem um serviço 
semelhante ao dos provedores gratuitos, se for feita uma alteração no 
acesso pelo provedores grátis a internet poderá se tornar mais uma 
fonte de gastos e não uma fonte de consulta, de entreterimento e 
conhecimento. 
(Adelson Moreira) 

 Por favor não acabem com o acesso gratuito à internet. Trata-se de 
um serviço fundamental para o desenvolvimento educacional no 
nosso país. Além disso gostaria de lembrar que o atendimento à 
população dos próprios orgãos públicos está se informatizando cada 
vez mais exigindo uma adaptação por parte da população. 
(Daniela Mercedes Kahn) 

 Os usuários dos Serviços Gratuitos se posicionam contra o fim da 
internet Gratuita no Brasil, e se posicionam também por uma 
cobrança de serviço telefonico justo para esse fim.  
Com isso teremos um pais com maior acesso as informacoes, e mais 
democratico,  
O modelo de governo escolhido pela população brasileira em pleito 
livre é o de democratização de todas as instituições, com já 
aconteceu com os serviços de telefonia. 
(Antonio César Polo) 

 Além de os provedores de acesso continuarem a proporcionar o 
acesso gratuito à Internet, as operadoras locais de telefonia deveriam 
ser obrigadas a identificar quando a utilização de sua a infra-estrutura 
se dá para uma mera ligação telefônica (voz) ou  quando é uma 
conexão discada para acesso a Internet (tráfego de dados), tratando 
diferenciadamente cada uma dessas situações. 
(Henrique Alberto Martins dos Santos) 

 - Extender a abrangência deste regulamento ao Acesso a Internet 
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através de Redes ADSL. 
- Eliminar a dupla cobrança que as Prestadoras praticam atualmente ( 
Cobram do assinante pela conexão em ADSL, e cobram do PASI pela 
conexão do mesmo assinante) 
- Eliminar a cobrança de Serviços de Interconexão por parte da 
Prestadora junto ao PASI, pois no serviço de Acesso Internet Discado 
esta Interconexão não existe e é desnecessária. Também no Serviço 
ADSL, sendo esta baseada em uma Rede IP , a Interconexão entre o 
PASI e a Prestadora é desnecessária, pois o PASI já possui sua 
conexão com a Internet. 
(Gilberto Braz dos Santos) 

 Quero que permenaça a conta de interconexão - transferência de 
uma operadora para outra quando esta utiliza a infra-estrutura da 
concorrente para completar uma chamada, pois esse serviço contribui 
para que a inclusão digital se torne possível nesse país. 
(Nasson Paulo Sales Neves) 

 Não queremos o fim da Internet Grátis. 
(Hermerson Soares Veloso) 

   Desejo expressar minha opnião, para que assim possa ser pensado 
e averiguado melhor sobre o devido assunto, deixando bem conciente 
de suas consequências.   
(Maria Madalena Leoni Forechi) 

 O serviço de internet deviria ser gratuito ou pago, deixando que o 
usuário escolha o que melhor convier. 
O acesso por rede discada deveria ser cobrado 1 impulso no horarios 
de menor movimento, 5 impulsos nos horarios de relativo movimento 
e 10 impulsos nos horarios de maior movimento. 
(Marco Antonio Alves Garcia) 

 Fim da Internet Gratuita. 
(Weyner Pereira De Almeida) 

 A Internet deve continuar democrática, com acesso gratuito. Com o 
mundo virtual democratizado se quebra diversos preconceitos e falta 
de conhecimento da população mais carente e classe média. 
Interesses puramente capitalistas não podem sobrepor o interesse 
coletivo. 
(José André Vieira) 

 A internet deve ser aberta em todos os horarios e nao apenas nos fins 
de semana, sua cobranca deve ser uma parceria entre fornecedoras 
do servico com o provedor e restritas aos usuarios de internet, nao 
dividindo-os as pessoas que nao possuem computadores. A ideia de 
um telefone nacional para conexoes e muito boa mas as operadoras 
locais tambem deve ser incentivado, por exemplo, com incentivos 
fiscais para a manutencao destas estruturas de conexao. Acho que o 
lucro nao deve ser pelo acesso a internet e sim pelo incentivo entre 
seu uso, cobrando-se,  por exemplo, das propagandas e dos sites e 
pelos negocios por eles realisados, mas sempre lembrando que a 
quantidade de acesso deve ser SEMPRE ilimitada e irrestrita 
(qualquer hora). 
(Yuri Mestnik) 

 A internet gratuíta não deve acabar. 
(Augustinho Taffarel) 

 Voto pela continuidade de gratuidade de provedores da internet. 
(Alberto Desiderio Filho) 

 colocação do número do telefone no inicio do acesso para verificação 
de pessoa física ou jurídica. 
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(Sergio da Costa Mendes) 
 Pela continuação do acesso gratuito na Internet. 

(Júlio César de Oliveira) 
 O serviço de valor adicionado, ao qual se refere mais uma vez 

enganosamente  a anatel, pode ajudar em mais um crime contra o 
consumidor, visto o engano tremendo que  já ocorreu no serviço de 
banda larga, impedindo que uma pessoa possa escolher o provedor 
separadamente do acesso, inclusive os gratuitos ou de baixo custo, 
gerando exclusão social e não somente eletrônica, acredito que o 
órgão regulamentador deveria fornecer recursos para que a economia 
pública se manifestasse, e separar completamente o acesso á 
internet dos serviços de internet, coisas que jamais deveriam ter sido 
vinculadas, sendo assim, com este modelo, o 0i00, como é chamado, 
seria outro instrumento de cartel, e acabaria com a internet grátis ou 
de baixo custo, por que por mais que se escolha um provedor para a 
operação, as teleoperadoras ainda sim manifestariam descaso e 
imporiam o preço que lhes fossem útil, separem completamente 
provedores de acesso de provedores de conteúdo, evitem a falência 
da internet no Brasil, e não se submetam á interesses comerciais que 
prejudicariam o consumidor, pensem nos seus filhos( filhos da  nação 
e das atitudes que são tomadas agora ), e separem de vez acesso e 
conteúdo, e também acredito que deveria ter  um acesso de banda 
larga no 0i00, para acabar  com os modems obsoletos e que somente 
são bons para fax, ou seja liberem tecnologia sem manipulação de 
interesses comerciais canibalistas. Proponho um formato de 0i00 que 
contemple diversas operadoras e diversos provedores, por exemplo 
se discar 0700 101 + telefone = operadora x (acesso) + provedor y 
(inclusive gratuitos), e se discar 0700 102 + telefone = operadora z 
(acesso) + provedor w ( inclusive gratuitos ) , esse modelo pode 
solucionar o acesso e o conteúdo , por que podemos escolher o 
acesso e o conteúdo, e todos sabemos que é possível, pois já temos 
serviços interurbanos que dependem apenas de números para gates ( 
saídas ) e de outra maneira também seria possível escolher o 
conteúdo apropriado conforme a vontade do consumidor . Outro fator 
benéfico seria a possibilidade de uso de um provedor de Santa 
Catarina em São Paulo, em uma viagem de negócios por 
exemplo.Também o consumidor poderia escolher o acesso que lhe 
parecesse o mais rápido e estável.Sabemos também que com o 
equipamento utilizado, pode-se escolher pagar o acesso á telemar  e 
usar um provedor de São Paulo, pelo tamanho da caixa de e-mail( 
melhor serviço), por exemplo pois sabemos que o modelo proposto 
continuaria não passando pelo provedor de conteúdo como se fosse 
acesso.   
(Ivan Paulos Tomé) 

 Com estes impostos atuais e a politíca de contagem de pulso de 4 em 
4 minutos fica meio difícil ter acesso a internet nos dias de semana.   
O pulso custa 0,07305, com impostos (44%) pula para 0,10533... 
meio complicado não?  
Preços obtidos através do site da Telemar. Tarifas Locais, estado BA. 
Acho totalmente justa e correta a adoção deste sistema para a 
democratização da internet. 
(Júlio César P. de Almeida Filho) 

 acho um grande atraso na expansão informativa, no comércio, como 
no meu caso, só uso a ig e usufruo o máximo possivel de informações 
que posso para não aumentar minhas despesas que tenho com 
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impostos, só tenho a agradecer o ig por dar oportunidades de facilitar 
o acesso gratuíto a varios sites. o brasil não pode dar esses passos 
no atrazo, embora oa brasileiros já estejam acostumados com os que 
estão na dianteira do brasil a só dar nota fora e em prejudicar o 
crescimento do brasil. 
(Ronaldo Alexandre Pimenta da Costa) 

 Evitar o fim da Internet Gratis 
(Edmar Marino De Oliveira) 

 Senhores(as) 
A finalidade primordial da Anatel, como de qualquer Governante é 
procurar beneficiar os usuários do sistema de telecomunicações, 
assim sendo exponho as minhas idéias a respeito da CONSULTA 
PÚBLICA N.º 417 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. 
Atualmente como usuário vejo que as empresas Prestadoras de 
serviços de telecomunicação, não estão preocupadas em atender a 
demanda quando se deseja usar novas tecnologias para transferência 
de dados. Utilizam estruturas já existentes com as quais oferecem 
serviços, contudo uma grande parcela de usuários não são atendidos 
por estarem muito distantes de centrais telefônicas quando se trata de 
oferecer conexões ADSL, no caso de Satélite o custo é muito 
elevado, mantendo assim baixo o seu uso para a grande maioria dos 
usuários. Isto se aplica a pequenas cidades bem como as principais 
capitais do Pais. 
A minha sugestão é que se deve indicar (forçar) para que a 
Prestadora de telecomunicação para o uso de transmissão de dados, 
seja forçada a receber um valor extremamente baixo para o uso 
durante o mês inteiro por parte dos usuários quando estes se 
conectarem a um provedor, a minha idéia seria um valor de 
aproximadamente R$ 2,00 (dois reais). 
Isto forçaria as Prestadoras a procurarem investir em pequenas e/ou 
novas centrais telefônicas, para que os usuários pudessem então 
obter serviços de acesso a dados em banda larga, e neste caso o 
valor que a Prestadora cobrar seria livre (a atualização dos valores 
seguiria normas gerais da Anatel) 
Atualmente se qualquer pessoa/empresa solicitar um acesso através 
de banda larga e estiver acima da distancia da central telefônica, 
simplesmente este fica sem esta opção, a Prestadora não investe em 
centrais ou mini-centrais, e nem investe em tecnologia que venha a 
atender estas solicitações alegando custo muito alto. 
Caso tenham de fazer isto em larga escala, o custo certamente tende 
a baixar e tornar isto viável. 
Outro item que deve ser levado em conta é que estas empresas 
devem a médio e longo prazo atingir de fato taxas de transmissão de 
dados divulgadas e não permanecer em taxas que sejam 10% do 
valor alegado, deve-se considerar um prazo para que estas atendam 
a estas metas, e o cumprimento deste requisito poderia adicionar ou 
reduzir o valor total de reajuste sempre pleiteado pelas empresas, 
forçando-as assim a constantemente investirem em tecnologias para 
obterem remuneração ao seu capital. 
Considero esta pequena solicitação adequada para que a Anatel 
tome medidas a fim de que no futuro não ocorra a exclusão digital, e 
por conseqüente as conseqüências que isto possa a ter no futuro do 
Pais, alem de manter constantemente as Prestadoras investindo em 
novas tecnologias, e assim procurando melhorar os serviços 
prestados, que atualmente estão muito aquém do desejado. 
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Caso a Prestadora de telecomunicação não desejar investir alegando 
o custo, deve se sentir punida no calculo de reajuste,  
afinal não é viável que estas empresas sempre ganhem sem investir 
na ampliação e melhoria da estrutura atual e possivelmente futura, de 
um Pais que tem que entrar mais rapidamente em uma era Digital. 
(Peter Wagner) 

 Ser feito pelas próprias prestadora dos serviços de Telefonia, tal 
como telemar, etc, que escolheria em cada cidade um represente 
para atuar como provedor dos serviços. 
(Clodomiro De Oliveira) 

 num brasil tão carente de informações, acabar com com os 
provedores gratuitos, é dar um passo de dez anos atraz, pois possuo 
no serviço conexão à 100mbps e na residencia speed (se bem que 
este é quase a velocidade da rede discada), deveria ter tambem 
provedor gratuito para banda larga, pois uma porcentagem paga aos 
provedores são repasada as empresas telefonicas ficando os 
usuarios com dupla tarifação. 
(Paulo Sérgio de Campos) 

 Mantenham a Internet com acesso via provedores gratuitos. 
(Elton Eli da Silva Lopes) 

 Ainda que leigo, entendo o propósito de universalizar o acesso à 
internet e 
favorecer à competição perfeita entre as atuais cias telefonicas. 
À primeira vista, parece-me que o projeto atende aos interesses da 
nação, 
embora contrarie o interesse das grandes (TELEMAR e 
TELEFONICA). 
(Daavid Fbsl Correa) 

 Manter a Internet como está .   Acesso grátis. 
(Tania Regina Roque Chaves) 

 sim para a continuação da internet gratuita 
(Sandro Williams Bulyk) 

 O modelo IP Direto, constante da Consulta 372, foi excluído da 
regulamentação, privando os usuários do acesso à internet prestado 
diretamente pelos autorizados de SCM, que permitiria a existência de 
concorrência nos acessos internet em banda larga, através do uso da 
tecnologia aDSL ou similar. 
É importante que a regulamentação estabeleça regras para o 
pagamento das tarifas de interconexão do tráfego realizado entre 
prestadoras de STFC de áreas distintas. 
A minuta de regulamentação omite a informação sobre quem 
prestaria o serviço de telecomunicações de provimento de conexão à 
internet para que os PASI pudessem exercer suas atividades, sendo 
eles prestadores de serviços de valor adicionado. 
A redação confusa dada à Norma 004/95 tinha por objetivo 
descaracterizar os serviços dos provedores de acesso à internet 
como sendo de telecomunicações, para evitar o pagamento de ICMS 
que incide sobre esta atividade, cuja alíquota de 25% encareceria 
ainda mais os já elevados custos do provimento de acesso internet da 
época. 
(Marcos Antonio Oliveira Ferraz) 

 Deveria ser mantida a internet grátis para acesso discado e as 
conexões de banda larga (ex: Speedy) não deveira ter o custo do 
provedor cobrado, já que não é necessário o uso do provedor para o 
funcionamento do serviço. 
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(Marcelo Ferreira de Barros) 
 As Prestadoras de Serviços de Telecomunicação devem ser proibidas 

de prover os serviços de internet. Deve ser proibido, também, que 
estas Prestadoras de Serviços de Telecomunicação participem, 
mesmo que em pequena parte,  de empresas de provimento de 
acesso a Internet.    
(Augusto Pinheiro Dias Fernandes) 

 Gostei desta regulamentação. 
(Wesley Lima Dos Santos) 

 Criar um servico de Short Band (Banda curta) de 32k por uns R$30 
reais por mes sem limitacao de uso. 
(Marcus Vinicius Barreto Silva) 

 Gostaria que fosse dado um prazo de mais um ano para que o novo 
sistema entre em vigor, sendo que neste período, ele atue em 
conjunto com o antigo sistema. Ao mesmo tempo, a divulgação sobre 
as novas mudanças na internet seria maior, passando inclusive por 
esse período de festas e férias da maioria dos brasileiros. 
(Wanderson Barbosa Cirillo) 

 A regulamentação da tal Lei poderia ser agilizada,uma vez que 
permitindo a cobrança de 1 (um) pulso independente do tempo de 
acesso no dia da semana,iria facilitar muito para quem não tem 
acesso á banda larga (Adsl, Cable),incluindo eu. 
(Claudio Hideki Ikeda) 

 Sou contra as mudanças nas regras para a cobrança do    serviço de 
pulso único. O atual sistema permite o acesso a Internet a milhares  
de trabalhadores, muitos sem dinheiro para pagar um serviço mais 
caro. 
(Celso Martins Santos) 

 Um provedor do governo para servir a população, assim, cada 
provedor atual terá que contribuir para que este provedor continue 
funcionando. 
(Wesley Henrique Faria Fernandes De Oliveira) 

 A nossa sugestão a esta consulta publica é dada a seguir assim como 
as justificativas motivos e defesa da mesma. 
O modelo por nós a ser sugerido baseia-se na remuneração do 
usuário  a operadora telefônica por degrau tarifário. 
Este degrau tarifário deve ser criado e modelado especificamente 
para o novo modelo de acesso discado a Internet. 
O degrau tarifário ainda deve-se levar em conta a divisão regional do 
Brasil no qual foram  efetuadas as concessões às operadoras. Uma 
vez que as concentrações de cidades, vilas e distritos municipais 
diferem em muito de uma região para outra. 
A ilustração de nossa modelagem é baseada no estado de São 
Paulo, mas se aplica tranqüilamente a outras regiões do país apenas 
adequando as distancias máximas para cada região especifica.  
O quadro a seguir ilustra este modelo, os preços ali designados são 
de sugestão. 
 
LIGAÇÃO LOCAL  (cidade sede do provedor mais os 
distritos)  R$ 12,00 por mês 
DEGRAU TARIFÁRIO I  (cidades até 50 Km)   
 R$ 18,00 por mês  
DEGRAU TARIFÁRIO II  (cidades até 100 Km)   
 R$ 27,00 por mês 
DEGRAU TARIFÁRIO III  (cidades acima de 100 Km)  
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  R$ 54,00 por mês 
DEGRAU TARIFÁRIO IV (Interestaduais ou Interoperadoras) 
  R$100,00por mês 
 
Para este modelo são inerentes as seguintes condições: 
 
a) Caberá ao provedor de serviços Internet a disponibilidade em 
seus equipamentos DDR’s-Provedor de juntores específicos para 
cada degrau tarifário que o mesmo deseja operar. Isto é  haverá 
numeração telefônica especifica para cada degrau. 
 
b) Este modelo de degrau e tarifação também se aplicam às 
operadoras que mantém redes dial-up. No  caso especifico do estado 
de São Paulo, seria o que a operadora Telefônica designa e 
comercializa como IP-COMUTADO. 
Deve ser dado um prazo para estas operadoras que operam estas 
redes para que montem se assim o desejarem as estruturas locais e 
regionais para que se enquadrem na nova modelagem de degrau 
tarifário.  
 
c) Deve-se ser proibida a chamada a cobrar, e a mesma tem 
que ser obrigatoriamente bloqueadas pelas operadoras que forneça 
os juntores e E1 dos DDR’s-Provedor aos provedores de serviço 
Internet. No modelo atual algumas se recusam a tal. Como a 
Telefônica, onerando em proveito próprio, os provedores de serviços 
Internet. 
 
d) No degrau ligação local não será necessária à troca dos 
atuais números telefônicos. Somente haverá numeração especifica  
para os degraus subseqüentes. 
 
e) A cada três horas poderá ser necessária uma re-conexão 
com a finalidade de evitar sobrecarga nos sistemas e nas redes.  
 
 
Este modelo sugerido por nós é simples como ovo de Colombo, pois 
beneficia o usuário de Internet assim como previne a extinção dos 
mais de 1000 provedores de serviço Internet existentes no Brasil. 
Sim nós somos a favor que exista regulamentação para a Internet. O 
romantismo e o amadorismo de outrora não se aplica mais a um 
serviço essencial a qualquer nação deste mundo globalizado. E assim 
o é devido também a existência da Internet.  
Especialmente ao Brasil este país continente recheado de carências 
sociais, onde se faz mister a disponibilidade de meios como a Internet 
como força para alavancar rapidamente a educação geral dos 
Brasileiros. 
Nos conhecemos a Internet na universidade muito antes dela se 
tornar comercial no Brasil. Possuímos e administramos um provedor 
há sete anos. 
Notamos em todos esses anos que apesar de ela ser comercial é 
cada vez menor a preocupação de servir à sociedade e sim dela se 
servir.  
Vimos sim grupos econômicos espertalhões se servir da sociedade, 
acenando com acesso gratuito, o que todos sabem é uma falácia. 
Vimos também às operadoras telefônicas cada vez mais dominando a 
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Internet. Que se a seguir neste ritmo logo teremos umas quatro ou 
cinco enormes BBS’s (Antigos Bulletins  Board System’s). Desta 
forma elas vão cobrar por exemplo de um “Banco X” milhões de 
Reais, para permitir acesso de seus usuários (monopolizados e 
escravizados) ao referido banco. E adivinhem para quem o banco vai 
repassar o custo destes milhões de Reais. 
Quando o departamento de defesa norte-americano encomendou a 
criação da Internet, o principal objetivo era que essa rede fosse 
diversificada e fosse um meio de comunicação muito difícil de ser 
destruída, mesmo em caso de guerra. 
Assim mesmo por uma questão de soberania e segurança nacional 
da Nação Brasileira, temos que ter como condição prioritária e 
absoluta, a não entrega da totalidade da Internet Brasileira as 
multinacionais de telecomunicações como também a provedores 
multinacionais. 
Por isso é essencial garantir por meio de regulamentação a 
sobrevivência dos pequenos e médios provedores na dura 
competição, mas que ela seja justa. 
Assim nós não estamos defendendo aqui a formação ou solicitando a 
concessão de “cartórios”  mas um regulamento, como escrito 
anteriormente, cuja finalidade é manter a diversidade, a regionalidade 
e a inserção de pequenas cidades, de três a dez mil habitantes na 
Internet, e até um único usuário na zona rural destes rincões 
brasileiros.  
Um outro grande motivo para existência dos mais de mil Provedores 
de Serviço Internet é o emprego, extremamente necessário ao país. 
O que não é um emprego comum, pois estes pequenos e médios 
provedores formam e aprimoram, uma mão de obra altamente 
especializada, na informática, telemática,  gestão, etc. Todos os 
nossos ex-funcionários deixaram a nossa pequena empresa em troca 
de empregos com salários até três vezes maior por empresas de 
maior porte. 
Concluindo esta sugestão a Consulta Publica 417. Esperamos ter 
dado a nossa contribuição. Independente de mesma não ser acatada 
no todo ou em parte, nos sentimos um pouco aliviados, por deixar de 
contribuir com a nossa omissão.                                                              
(Vicente E. de Luca;.  
Sócio-Gerente - Net Soares Barretos Intercom S/C Ltda.) 

 Faço apelo a esta Autarquia da qual rege os  Direitos sobre o Serviço 
de Telecomunicações, a colaboração para que as empresas 
existentes Prestadora de Serviço de telecomunicação,caracterizada 
como Provedora de acesso de internet Gratuito, possam assim como 
ja fazem, continuar o seu serviço de acesso gratuito,ou seja sem 
nenhum onus ao usuário. 
(Cleiston Silva dos Santos) 

 Em primeiro lugar agradeço a ANATEL a solução de algumas 
pendências que existiam entre minha família e a Telemar. A atenção 
e educação do atendente, bem como o retorno de respostas ao 
auxílio pretendido e o solucionamento do mesmo nos fez acreditar 
que a ANATEL realmente funciona. Parabéns! A minha contribuição à 
consulta pública nº 417/2002 é a seguinte: Que das 00:00h às 24:00h 
dos domingos e dos feriados nacionais o acesso à Internet continue 
nos mesmos moldes no qual vem sendo executado, ou seja, a 
cobrança de um pulso a cada conexão efetuada. 
(Samuel Nunes Pereira Filho) 
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 Caros Senhores: 
Preocupa-se a ANATEL em regular o acesso à Internet por meio do 
STFC, sem atentar para o fato de que a conexão via linha discada é 
limitada, em termos de recursos e o custo para o usuário é muito alto. 
O serviço de conexão via ADSL, prestado pelas empresas de 
telecomunicações, assim como outros que são oferecidos por rádio 
ou TV a cabo, são, certamente, as melhores opções em termos de 
eficiência e poderiam trazer para os usuários em geral mais 
benefícios se disponibilizados de forma acessível. 
Não é justo que se obrigue o usuário a pagar um provedor de acesso 
quando contrata serviço ADSL, com a alegação de que as empresas 
de telecomunicações são proibidas de prestar acesso à Internet. 
Trata-se de uma proibição em prejuízo de quem deveria ser 
beneficiado pelo serviço e único pagador dos custos. 
(José Claudio Pereira) 

 A ANATEL deve voltar sua atenção não somente à cobrança no 
acesso à internet, mas, acima de tudo à qualidade do acesso 
oferecido. Hoje, não importa muito quem é o provedor de acesso à 
internet, pois a qualidade é muito ruim (56k ou ISDN). Os provedores 
jogam a culpa nas empresas de telefonia, e estas (no meu caso 
particular me refiro à TELEMAR) diz que está fazendo o melhor. Com 
isso eu pago pelo provedor de acesso e pago pelos pulsos 
telefônicos, ou seja pago duas vezes para obter um serviço de 
qualidade duvidosa. 
 
     Eu não me importaria de pagar para ter acesso à internet, a 
proposta de uma taxa única mensal que permita acesso ilimitado (24 
hs por dia) sem a cobrança de "pulsos telefônicos" parece muito boa, 
mas gostaria qua a ANATEL desenvolve-se mecanismos que 
permitam controlar a qualidade desses novos serviços. 
(José Ricardo Dos Santos) 

 Pelo que entendi o serviço trará mais prejuízos ao consumidor, 
portanto acho que essa proposta não deve ser aprovada. 
(Melissa Wanzeller Künsch) 

 Tendo recebido mensagem informando sobre a consulta pública que 
prevê a alteração do atual sistema de tarifação de ligações 
telefônicas, onde perder-se-ia o direito ao pagamento de impulso 
único em período específico do dia, bem como, aos sábados e 
domingos e feriados, venho por meio desta solicitar que tal situação 
não seja alterada, por não haver qualquer justificativa plausível, já 
que neste período o sistema opera com bastante folga. 
(Eduardo Prates Pereira) 

     Sr Presidente da Anatel  venho protestar  a favor da importancia do  
PULSO UNICO  para a populacao em geral, principalmente os 
internautas , que sao uma classe que cresce a cada dia.    
(Marcos Roberto Pereira do Nascimento) 

 Não posso contribuir pois o meu orçamento familiar não inclui mais 
uma despesa. 
(Leonardo Jusie Gomes) 

 Além de pedir mais visibilidade para a oportunidade de contribuir, se 
não fosse a dica do jormal, jamais acharia onde fazê-lo, creio que a 
anatel foi criada para distribuir a justiça no âmbito das 
telecomunicações, e isto de achacar o bolso dos usuários até nos fins 
de semana, onde podemos, com os parcos recursos que aobtemos ( 
R$ ), é de todo virar-se para as empresas estrangeiras que nos 
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assaltam com um serviço de qualidade crítica.  Como ligação da 
internet, até que se alugue um sistema de alta velocidade a custos 
altos... nem se fala a tarifa fixo-celular... 
(Odair Porto De Araujo) 

 Sou contrária ao fim do sistema de pulso único. 
(Carolina Oliveira De Brito) 

 Eu gostaria de solicitar a anatel que crie uma regulamentacao no 
sentido de as empresas prestadoras de servicos de telefonia fixa 
instale em cada residencia, ou coloque no mercado a preco acessive, 
medidores de pulsos telefonicos, como existem os medidores de 
energia eletrica e agua, para que o consumidor tenha condicoes de 
fiscalizr o gasto e evitar cobrancas indevidas em sua conta telefonica. 
o atual sistema nao da ao usuario a minima garantia de que os pulsos 
cobrados por ligacoes locais em sua conta foi efetivamente utilizado. 
essa deveria ser UMA PRIORIDADE DA ANATEL. dar condicoes pra 
que os usuarios possam controlar de forma efetiva os seu consumo. 
Com relacao ao preco eu ja acho que esse sistema penaliza muito o 
usuario, pois no horario mais necessario ja e cobrado mais caro. 
QUAL SERA O BENEFICIO PARA O CONSUMIDOR EM COBRAR A 
MINUTAGEM NO FIM DE SEMANA? 
muito obrigado.. 
(Rogerio Luiz Daros) 

 Sr. 
Gostaria de externar meu profundo desapontamento com esta 
instituição, pois ao que parece a mesma está tomando atitude que 
não condiz com os interesses dos consumidores, mas sim com os 
grandes grupos de telecomunicações do país. 
Parece estranho uma agencia governamental possuir comportamento 
avesso ao que deveria ser de sua função, ou seja, atender ao povo 
brasileiro. Parece haver uma incoerencia neste atitude, visto que 
serão lesados milhões de usuarios do sistema, provocando 
certamente queda na receita das concessionarias, pois com certeze 
um sem numero de usuarios não mais utilizara o sistema para acesso 
a internet, muito menos para conversa telefonica com parentes 
distantes. 
gostaria que este orgão repensasse seus objetivos pois os mesmos 
dever seguir a premissa de que devem atender ao povo brasilera de 
maneira qualitativa. 
sem mais 
Agradeço a oportunidade de me expor 
(Luiz Amadeu Coutinho) 

 Com a chegada de um novo Governo, que tem uma proposta bem 
diferente do que está acabando o mandato, está na hora da Anatel 
rever sua política. Até agora, todas as decisões da Anatel, mesmo 
que tenha sido em nome de um benefício e de melhoria de serviços à 
população, foram na verdade de benefício aos grandes grupos 
internacionais. Ou seja, a tarifa continua com preços absurdos, que 
não permitem ao amplo acesso a telefonia. A população de beixa 
renda continua marginalizada, porque não tem a renda suficiente para 
manter os serviços com preços absurdos. 
Agora, mais uma vez um grupo de "conselheiros", que recebem 
elevados salários e estão ilhados em Brasília, em relaç~]ao à 
realidade do pais, se curvam mais uma vez aos interesses das 
grandes emrpesas e querem acabar com o pulso único. 
Em nome de quê? Qual a desculpa que podem dar para isso? Elevar 
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a despesa da população com a telefonia. Talvez a receita que as 
empresas tem hoje não é suficiente para enviar uma maior 
participação de royalties, junto as suas matrizes. 
Por quê a Anatel continua insistinto em prejudicar a população?: 
Qual é o verdadeiro interesse desse projeto? 
                Internet 
Atualmente, as pessoas que acessam a Internet através da linha 
telfônica são consumidores que não tem condições de manter as 
altas taxas cobradas pela conexão via cabo ouy rádio. Por sinal, na 
conexão via cabo há uma outra disparidade da anatel, que nem se 
preocupou em rever esse erro. A Anatel impõe ao consumidor a 
compra CASADA de serviços, o que é uma atituto que contraria 
qualquer principio comercial. Quem quiser conexão via cabo, é 
OBRIGADO a comprar o serviçoç de TV a cabo. Paraq quê isso? 
Para ajudar as empresas de TV a cabo terem uma renda maior: E 
quem não quere o serviço de TV a cabo, mas deseja apenas o de 
Internet, como fica? 
Então, os conselheiros deveriam se preocupar em rever esse erro e 
manter a cobrança do uso do terminal fixo pelo sistema de pulso. 
Atualmente, é posível acessar a Internet por horas seguidas, de 
madrugada ou nos finais de semana, além dos feriados nacionais, 
pagando o úlso único.  
O projeto que prevê a extinção, não revela em detralhes como será 
essa cobrança. Mas, com certeza vai ser a favor das empresas e 
contra os interesses da população. 
(Walter Conde Filho) 

 Tanto se fala sobre exclusao digital, juros muito altos,impulsos 
telefonicos muito caros,porque piorar a situacao,taxando por minuto e 
nao por pulsos. 
Deixe como estã,pois caso aconteça a taxaçao por minuto,sera um 
retrocesso enorme na Internet Brasileira. 
(Vinicius Cesar de Campos) 

 Quero manifestar minha posição contrária ao fim do sistema de 
tarifação única por ligação completada de 14:00 do sábado até as 
05:59 da segunda-feira. Este sistema deve permanecer para 
assegurar o acesso livre e social a INTERNET. 
(Adelmi Braz Nunes da Silva Junior) 

 que seja aplicado um preco justo. 
(Jose Marcio de Souza Faria) 

 Acho que este mudanca sera contra-produtivo para o povo Brasiliero. 
E necessario que o povo tem o acesso que esta reprsentado pelo o 
pulso unico. 
(Karl William Shurskis) 

 Esta proposta não tem fundamentos se o principal objetivo da 
cobrança única é fazer com quem pode esperar para usar o servido 
nos finais de semana e na madrugadas. 
(Rickson Taufner Rolim) 

 Acredito que a contagem de tempo por pulso único deve ser mantida. 
(Hudson De Angeli Ferreira) 

 O povo brasileiro não pode ver uma coisa destas calado. 
(Carlos Castro di Frota) 

 1. No serviço não-geográfico, tarifas DIFERENCIADAS para acesso 
local ou interurbano. 
 
2. Proibição de venda casada dos serviços 0i00 pelas companhias de 
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telecomunicações, impondo ao provedor também a aquisição da 
banda de saída (ou tornando impraticável financeiramente qualquer 
outra alternativa)e transformando o serviço numa nova modalidade de 
"porta virtual". 
(Pedro César de Conti) 

 Primeiramente, é muito válida a presente forma de comunicação entre 
a ANATEL e a sociedade, uma vez que, como órgão público, deve 
trabalhar em sintonia com esta. A minha contribuição dar-se-á, não 
como contribuição técnica, mas de cunho mais social. Acredito qu 
minha contribuição esteja mais na justificaiva que aqui. Quanto a 
minha contribuição, proponho que não autorizem essa proposta. As 
razões, seguem a seguir... 
(Raphael Faé Baptista) 

 Pessima noticia para as pessoas que nescessitam estudar e 
pesquisar pela internet .. 
(Eurico Paes Barreto Pessoa Neto) 

 Considero oportuníssima a intervenção desta entidade na questão do 
acesso à Internet via tarifação reduzida e única de telefonia. A 
verdade é que não dá mais para pagar por pulsos telefônicos sem 
nem ao menos ter a discriminação dos mesmos em nossas contas! 
Noutras palavras, somos obrigados a confiar na fatura que as 
operadoras nos apresentam colidindo frontalmente com o disposto no 
Código do Consumidor. 
 
Outro fato lamentável que vem ocorrendo e do qual já fui vítima em 
duas ocasiões distintas neste ano diz respeito a serviços de acesso 
Internet via 0800. Da primeira vez aconteceu através de um provedor 
carioca chamado Rede Livre (www.redelivre.com.br) e da segunda 
com um outro provedor, também carioca, chamado 0800Net 
(www.zero800net.com.br). Em ambos os casos as operadoras, 
simplesmente, interromperam o acesso dos clientes ao serviço 
contratado sem qualquer justificativa. Os provedores também não se 
manifestaram fosse para devolver os valores pagos e não usufruídos, 
fosse para esclarecer o ocorrido. Devido aos desmandos o custo de 
acesso, que no Zero800Net era de R$20,40 por 20:00 horas até o 
mês de outubro, saltou em novembro para R$84,00 pelas 
mesmíssimas 20:00 horas do plano anterior através da Embratel 
(prefixo 078) e sem aviso prévio. 
 
Sugiro que as operadoras sejam também incentivadas a expandir 
serviços de acesso do tipo ADSL a baixo custo, a exemplo do que 
tem ocorrido no sul do país (mais no 
<www.an.com.br/2002/nov/22/0evi.htm>). Moro no interior de Minas e 
como a Internet para mim é ferramenta imprescindível de trabalho 
nada mais conveniente que ter, além do projeto 0i00 ou i00, também 
acesso cable modem ou ADSL disponíveis a custo razoável. 
(Jose Carlos Trajano) 

 Discordo deste regulamento do que trata os PASI, principalmente na 
sua própria definição no Titulo I, Capítulo II, IX, onde se lê que ele 
oferta "Provimento de Acesso a Serviços Internet" e o mais chocante, 
logo abaixo, no item X, onde se lê que o tal provimento pode ser 
simplesmente "autenticação ou reconhecimento de um usuário para 
acesso a Serviços Internet". 
Solicito, assim, que este regulamento não seja editado ainda no ano 
de 2002, na mudança de governo, esperando o ano de 2003 para que 
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possa ser melhor elaborado a fim de que não causa mais transtornos 
aos usuários do que benefícios que possa trazer. 
(Marcelo deOliveira) 

 Discordo deste regulamento do que trata os PASI, principalmente na 
sua 
própria definição no Titulo I, 
Capítulo II, IX, onde se lê que ele oferta "Provimento de Acesso a 
Serviços 
Internet" e o mais chocante, logo abaixo, no item X, onde se lê que o 
tal 
provimento pode ser simplesmente "autenticação ou reconhecimento 
de um 
usuário para acesso a Serviços Internet". 
Solicito, assim, que este regulamento não seja editado ainda no ano 
de 2002, 
na mudança de governo, esperando o ano de 2003 para que possa 
ser melhor 
elaborado a fim de que não causa mais transtornos aos usuários do 
que 
benefícios que possa trazer. 
(Romulo Campos Dos Reis Junior) 

 Manter o sistema de contagem do pulso como está. Garantindo dessa 
forma o direito de milhões de cidadãos que necessitam dos fins de 
semana e madrugadas para pesquisar, trabalhar e  se comunicar. 
(Reissalo Romero do Nascimento) 

 Discordo completamente com a proposta em vigor. 
(Elson Pereira Lacerda) 

 a favor. 
(Hudson Carlos Luppi) 

 Nao concodo com a possivel alteração da forma de cobrança do uso 
das linhas telefonicas para acesso a INTERNET, visto que hoje o 
contribuinte que acessar a NET nos fins de semana no sabado das 
14:00 ate as 06:00 da manha da segunda-feira, pagavam apenas um 
impulso, e nao a cobrança por minutos. 
(Roberto Carlos Fortes) 

 O modelo IP Direto, constante da Consulta 372 foi excluído da 
regulamentação, privando os usuários do acesso à internet prestado 
diretamente pelos autorizados de SCM, que permitiria a existência de 
concorrência nos acessos internet em banda larga, através do uso da 
tecnologia aDSL ou similar. 
(Francisco Elson Caldeira Dias) 

 acesso a internet. 
(Mauro Luiz Spader) 

 Sou contrário ao fim do pulso único . 
(Vinicius Dalapicula  Bravim) 

 É sugerido a introdução de um segundo parágrafo no Art. 23 do 
regulamento proposto para uso de serviços e redes de 
telecomunicações no acesso à Internet  com a seguinte redação: 
Parágrafo segundo.  "É vedado à prestadora a cobrança de mais de 
uma taxa mensal de assinatura  dos canais de acesso da mesma 
linha telefônica que usa a tecnologia RDSI -- Rede Digital de Serviços 
Integrados (ISDN) mesmo que seja apresentada fatura mensal de 
cada um dos canais de acesso". 
(Didymo Curcio De Aguiar Borges) 

 É um absurdo a Anatel acabar com o sistema de pulso único, 
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conforme existente em vigor! 
(Nelson Gomes Silva) 

 eu acho que esta consulta publica deveria também regulamentar os 
provedores de acesso gratuito o que não é citado. 
(João Candido De Oliveira Porto) 

 O modelo IP Direto, constante da Consulta 372 foi excluído da 
regulamentação, privando os usuários do acesso à internet prestado 
diretamente pelos autorizados de SCM, que permitiria a existência de 
concorrência nos acessos internet em banda larga, através do uso da 
tecnologia aDSL ou similar. 
 
Para que os usuários possam ter o direito de escolher seus 
provedores de acesso em banda larga, é imperativo que o modelo IP 
Direto seja incluído na regulamentação. 
 
05) A redação confusa dada à Norma 004/95 tinha por objetivo 
descaracterizar os serviços dos provedores de acesso à internet 
como sendo de telecomunicações, para evitar o pagamento de ICMS 
que incide sobre esta atividade, cuja alíquota de 25% encareceria 
ainda mais os já elevados custos do provimento de acesso internet da 
época. 
 
Após a decisão do STJ no caso Sercomtel, que decidiu ser o 
provimento de acesso à internet um serviço de telecomunicações e 
portanto sujeito ao pagamento do ICMS, a regulamentação deveria 
definir de forma clara as características dos serviços de valor 
adicionado, que não podem ser confundidos com serviços de 
telecomunicações, neste novo contexto. 
(Leonardo Campos Storch) 

 Sou a favor de manter a internet gratis. 
(Marco Aurelio Do Prado Garcia) 

 Em plena era da tecnologia da informação, é de suma importância 
que todos tenham livre acesso à informação. Como conseguir esse 
livre acesso à informação, num país com péssima distribuição de 
renda, onde segundo dados oficiais, cerca de 40% da população vive 
abaixo da linha de pobreza, segundo conceitos da ONU? Como ter 
acesso pago à inofrmação onde a renda familiar mal consegue suprir 
necessidades básicas de alimentação e saúde? Ter acesso grátis à 
informação, se bem que não é tão grátis assim, pois paga-se pelos 
pulsos, é um primeiro passo. Graças a Deus tenho condições de 
pagar um servidor, como já o fiz algumas vezes, porém tive que 
cancelá-los pela péssima qualidade de serviços ao passo que o 
acesso grátis à internet que tenho há mais de 2 anos não me 
aborreceu nesse período. 
(Aldo Amorim) 

 Sou contra acabar com a internet gratis no brasil. 
(Ivan Dorian Rabelo) 

 O Brasil deve preocupar-se em desenvolver suas potencialidades e 
não criar obstaculos para dificultar o desenvolvimento de milhões de 
crianças que estão utilizando o único recurso a que podem ter 
acesso. Considero absurdo esta medida, uma vez que foi dado a este 
Presidente um premio por ações sociais, sempre acreditei que a 
preocupação fosse criar novos provedores e não acabar com o que 
temos e tão bem nos servem. 
(Elza Moura De Brito Blessa) 
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 acredito que a internet grátis é um dos poucos benefícios que a 
sociedade globalizada hoje poder oferecer a todos os brasileiros, 
motivo pelo qual a sua manutenção é de cabal importância. 
(Luiz Tomaz Dionisio) 

 Sou totalmente contra a lei de acabar c/ a internet gratis, afinal todos 
tem direito a esse servico digital. 
(Sonia Regina Dos Santos) 

 A minha contribuição, no caso da cobrança de acesso, é negativa, 
não se pode obrigar a alguém a cobrar por algo ou serviço. 
(Gladis Rose Perla) 

 Pela permanencia da internet grátis. 
(Julia do Espirito Santo Nunes) 

 Eu quero garantido o direito de usufruir de serviços gratis de internet 
nos moldes do IG - Internet Group, e que lhe sejam garantidos os 
direitos de existir como serviços gratuitos. 
(Álvaro Ferreira Da Silva) 

 Não apresentou contribuição. 
(Jose Cesar Marques Da Silva Aragao) 

 Segundo dados do Ibope, 53% dos brasileiros que usam a internet 
utilizam o acesso gratuito. Dele se beneficia uma massa de 
estudantes, de escolas, de hospitais, de pequenas e médias 
empresas, de serviços públicos, de ONGs etc. São pessoas físicas e 
jurídicas que pagam as ligações telefônicas pelo tempo em que ficam 
na internet e que recebem de volta, como benefício social, o 
provimento de acesso gratuito. 
(Alice Ribeiro Gabriel) 

 Seria interessante ao grande público que todos os PASI tivessem 
como oferecer serviços de mensagens gratuitamente, como já fazem 
alguns. Acredito que isso abriria mais espaço publicitário e, 
consequentemente, aumentaria a receita dos provedores. As 
prestadoras de serviços de telefonia poderiam ter participação 
societária nesses provedores, sendo responsáveis pelas formas de 
transmissão, inclusive com a melhoria das linhas com a instalação de 
equipamentos que possibilitem a transmissão digital em lugar da 
analógica, totalmente obsoleta. 
(Pedro Luiz Dos Santos Rabelo) 

 Acredito que a Internet não deve deixar de ser gratuita. 
(Maria Marlene Martinez) 

 Será que as pessoas que regem esse país não têm a devida noção 
do que representa um serviço como a internet grátis para os 
estudantes ou pessoas q n tem condições de pagar por provedores 
pagos que muitas vezes até possuem serviços piores q os provedores 
n pagos? Essa medida é uma pornografia de interesses puramente 
fúteis e que visam tão somente os poderes elitistas. Logo, parece-me 
tão absurda que não carece de nenhum comentário ou contribuição. 
(Orlando Costa Grangeiro) 

 mesmos com meus parcos conhecimentos, acho que a internet grátis 
e imprescindível num pais como o brasil, com dificuldades tão 
imensas para os estudantes terem acesso ao mínimo de 
conhecimento  escolar ou cultural. 
(Flávio Roberto Araujo) 

 sou contra a extinção da internet grátis pois vejo com isso a exclusão 
de milhares de pessoas a não utilização do maior e melhor meio de 
comunicação já criado e popularizado no mundo e no pais   
(Marcelo William Vidigal) 
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 Gosto muito da Internet gratuita, ajuda a quem não tem condições de 
pagar. 
(Mauricelia De Oliveira) 

 Para a melhoria do nosso direito de COMUNICAÇÃO, necessitamos 
que ela seja mais ampla e agrangente  e GRATUITA desta forma 
DEMOCRATIZANDO o intercambio de ideias. 
(José Álvaro Baptista) 

 Como usuario de Internet gratis , e que me atende bem as minhas 
necessidades , minha contribuiçao e' a da continuaçao da Internet 
gratis como ate' o momento vem ocorrendo . 
(Jose Manuel Vieira Teixeira) 

 sem internet grátis, vamos ter um dos maiores retrocessos digitais do  
mundo. 
é um absurdo sem paralelo na historia deste pais. 
deveriamos estar discutindo o aumento de provedores gratuitos e não 
o fim deles. 
(Josenildo Teixeira Costa) 

 Gostaria que permaneça o livre comercio, umas cobrando e outras 
prestando o serviço com inteligencia sem cobrar. Quem será que esta 
evoluindo???????? 
(Edaurdo Luiz Rievers Buccalon) 

 Não há que ser retirado o acesso de pessoas humildes que já são tão 
exploradas no nosso país ainda tê-los que estar submetidos à 
cobrança é uma vergonha, só no Brasil mesmo... 
(Marcos Roberto Miranda De Oliveira) 

 Em um País onde se tem  o maior índice de impostos do mundo , os 
espertos querem tirar mais dinheiro do povo que nunca tem como se 
proteger, em todos os setores os mais necessitados é que levam as 
maiores pancadas isso como diz o Boris Casoy , "é um absurdo " 
vamos ter um pouco mais de humanidade , decência , honestidade , 
que justamente é o que falta para esse nosso tão maravilhoso País , 
temos tudo só não temos decência , quando ouço dizer que o 
americano explora o mundo ,pergunto  qual é o papel dos grandes no 
Brasil , se não for igual é pior , porque o americano ainda protege os 
seus irmãos . 
Justiça neste nosso País é a mema coisa que geléia nunca firma , 
sempre esta à merçe dos malandros e indinheirados que compram 
tudo . 
(Pedro Luiz De Campos Vasconcellos) 

 Nao acredito que a Anatel irá se render ao Lobby dos provedores 
pagos. Exclusao digital é exclusao social. 
(Raphael Carvalho De Vasconcelos) 

 Acho correta a utilização de provedores gratuitos 
(Laercio Diegues Impastari) 

 Eliminar do texto qualquer item que proíba a existência da INTERNET 
GRÁTIS. 
(Marcelo Emendabili) 

 Sou a favor da continuação do acesso gratis à internet. 
(Daniel Croco Sanna) 

 não se deve modfcar o que ja està definido e funcionando 
regularmente , salvo se contribuir para melhorar o sistema,sem que 
isso venha a onerar ou prejudicar direitos ja adiquiridos por nòs 
usuaros, incluindo a gratuidade de acesso a internet por empressa 
que estão operando satisfatoriamente! 
(Joao Bruno Leonardo) 
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 Penso que o serviço de acesso à internet deva ser prestado por 
qualquer um que o possa, não necessariamente vinculado à 
prestadora de serviço de telefonia. 
(Gabriela Mariangela Farias de Oliveira) 

 Acho que a internet gratis deve continuar a existir 
(Rogerio Augusto De Andrade Perisse) 

 Simplesmente ridícula esta proposta, isto será um passo atrás para o 
Brasil. 
Ao invés de liberarmos o acesso a INTERNET a todos, iremos 
reservar o mesmo a somente quem pode pagar. Uma injustiça a mais 
sendo cometida. Mais uma forma de expressar a desigualdade social 
no país. Mais uma forma de cercear a pesquisa e divulgação de 
notícias. Mais uma forma de censura, aonde prova-se mais uma vez, 
que aos chamados " poderosos " não interessa um povo culto, pois 
com o povo mais informado seria mais difícil ludibriá-los. 
(Rogerio Mendes Sampaio) 

 O acesso à internet deverá permanecer com a opção de acesso 
gratuito. 
(Luiz Antônio de Paula Freitas) 

 Não sou a fovor !!!! 
(Lucas Cutri) 

 Proposta de Regulament para o Uso de Serviços e Redes de 
Telecomunicaçoes no Acesso a Serviços Internet. 
(Cleofas Mendes de Sousa) 

 Pela continuidade da Internet gratuita. 
(Regina Maria Muniz Machado) 

 acesso a rede internet grátis. 
(Valter Camilo Drezza) 

 Sou totalmente contral tal proposta!  É de um total descabimento! 
(Jussevaldo Santos da Silva) 

 prospota de regulamento para o uso de serviços e redes de 
telecomunicaoes no acesso a serviços internet. 
(Maria Ap Vieira Gaia) 

 A nova resolução pode acabar com o acesso grátis à Internet, 
portanto, NÃO CONCORDO com a mesma. 
(Wilson Diogo Júnior) 

 Sou totalmente contra a retirada dos serviços que permitem que as 
pessoas utilizem a internet gratuitamente. Afinal, estamos numa 
democracia, onde as pessoas devem ter acesso às informações, ou 
numa ditadura de mercado, onde os benefícios somente devem ser 
oferecidos a quem possa pagar? Se algumas empresas podem 
oferecer esse serviço gratuitamente, que mal há nisso? Será que o 
capitalismo está tão perverso a ponto de não permitir que alguma 
coisa possa ser de graça? 
(Paulo Roberto Sperandio) 

 O acesso gratuito à internet deve continuar. 
(Rosely Rodrigues De Almeida Cobucci) 

 jefferson1 
(Jefferson Paulo Moreira) 

 É imperativo que a Internet continue GRATUITA e permita cada vez 
mais abrangência e novos provedores. 
(Luis Sergio Oliveira de Paula Lico) 

 Creio que a manutenção dos serviços de acesso a internet gratis e 
um grade avasso para o pais e na democratização da informação e 
facilitando o acesso de grande parte da população. 
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(Carlos Bernardo Gouvea Pereira) 
 Por que tudo que pode beneficiar pessoas do país que realmente 

necessitam é sancionado, destruido ou simplesmente esquecido os 
responsáveis pelas leis não conseguem enchergar outros umbigos? 
(Marcio Roberto da Rocha) 

 Poderia permitir o uso da internet grátis(ig, etc) aos usuários e 
também o uso da internet paga(uol,aol,bol,terra,etc), havendo um 
contrasenso comum. 
(Candida L Rosmaninho Borges) 

 Não entendo como vocês podem acabar com a Internet Grátis.  
Nenhuma das clausulas que voces puseram me justificaram isso. 
(Marcos Freire de Camargo Mello) 

           Que receberíamos em troca? Se por ventura eu abrisse um 
poco d'agua e distribuisse-a a quem tem sede, eu teria de parar com 
tal acão por não cobra-la como é feito desde o início? 
          O documento é justo, desde que cada brasileiro, sem exclusão 
de um sequer, onde quer que esteje, tenha condicões financeiras de 
pagar por um provedor de acesso. 
          Com certeza, todos aqueles responsáveis por tal agressão, tem 
condicões de pagar pelo acesso, e acreditam que todos os brasileiros 
também o tem. 
          O acesso é livre, e haveram  passeatas para defende-la, sendo 
que daqui deste escritório pode se ouvir o primeiro. 
(João Cangussu Ribeiro Neto) 

   Prezado(a) Senhor(a), 
 
  Venho por meio desta afirmar veementemente que RECUSO, 
REPUDIO E REJEITO TOTALMENTE a "Proposta de Regulamento 
para o Uso de Serviços e Redes de Telecomunicações no Acesso a 
Serviços Internet".Obrigado, 
(Otávio Augusto De Assis Faria) 

 Tenho certeza absoluta que a Internet gratuita é e continuará sendo a 
alternativa de milhões de brasileiros, para acessos a informação 
veículada dentro da rede, tais como trabalhos escolares, programas, 
drivers para placas, e perifericos, e também no contexto de 
informação jornalística. 
(Claudio Pereira Rodrigues) 

 A sociedade reclama que há muita violencia e tudo mais, mas se 
esquece que as pessoas de baixa renda não pode pagar R$20,00 
para ter acesso a informação da internet , sendo que muitas dela 
ganham 1 ou 2 salarios minimos. 
Enquanto tivermos estes pensamentos idiotas, retirando o acesso a 
informação do nosso povo estaremos sempre dependendo dos paises 
ricos para investir no nosso Pais. 
Quando é que o Governo, Estado, Pais ira entender que o fututo de 
qualquer nação é o estudo e conhecimento. 
(Anderson Dos Santos) 

 A favor de Continuar com o acesso gratuito a rede mundial de 
computadores. 
(Adriano Gomes De Paiva) 

 Acho correto que se regulamente qualquer que seja a atividade, 
porém isso não deve colidir com os anseios de um País como o 
nosso, em que muita gente vive na linha de pobreza. O custo de 
telefonia é caro para o padrão médio Brasileiro, embora de extrema 
utilidade. Em se podendo utilizar o acesso à Internet de forma 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

gratuita, mais pessoas, com certeza, o utilizarão; já sendo pago, 
talvez muita gente deixe de aproveitar os recursos que a inclusão 
digital oferece, seja informação, lazer, cultura ou para uso 
profissional. 
(Wagner Fregni) 

 Quero continuar tendo acesso á Internet Grátis. 
(Laércio José Gruinari Polido) 

 Sou a Favor do permanecimento da internet gratis. 
(Kahue Rafael Bernardes) 

 O fim da internet cujo o provedor é grátis, e para o Brasil, nos termos 
de desenvolvimento é muito prejudicial. 
(Flávio Garcia De Andrade) 

 A internet grátis é necessária para a sobrevivência do país. Quais 
escolas públicas podem pagar um provedor? Quantas pessoas 
desempregadas. como eu, dependem do acesso a sites 
especializados, uma vez que os jornais já não publicam mais 
anúncios de empregos bons? Quantos voluntários criaram pequenas 
escolas de informáticas em comunidades pobres para que os 
mesmos tenham condições de concorrer com o mínimo,hoje, exigido 
pelo mercado de trabalho como qualificação. A internet substituiu as 
antigas aulas de datilografia e taquigrafia. Que será dos que só 
acessam a internet uma hora por dia ou por semana, para se 
comunicar com alguém que está muito longe? Pagar um pacote de 
hora fechadas e apenas utilizar um terço.... É justo? Está de acordo 
com a constituição em que todos devem ser considerados iguais? 
(Maria Márcia Magalhães Dias) 

 Sou contra o fim da internet grátis. 
(Eduardo Roberto Silveira) 

 diga não ao fim da internet grátis!!!!! 
(Priscila Pereira) 

 sem contribuição 
(Zand Maria Albuquerque Vilar dos Santos) 

 Na minha opinião devemos manter o acesso a internet livre, tornando-
o totalmente gratuito para todo e qualquer cidadão que desejar utilizar 
a rede, ao menos no caso da banda normal (linha discada). 
(Wilson Luiz Scarpin) 

 Não se deve mexer na questão da oferta de Internet gratuita. 
(Helder Generoso Da Silva) 

 Não acho justo o fim da internet gratuita, pois isto representa privar 
uma grande parte da sociedade o livre acesso às informações que ela 
tanto necessita. 
Já pagamos autos custos, muitas vezes abusivos, para ter acesso à 
internet,como pulso telefônico e similares. 
Os provedores precisam se adaptar ao mercado e conseguir novas 
formas de arrecadação, como propaganda e publicidade e % de 
vendas..... 
(Claudio Rodrigues) 

 Sou estudante de ciencia da computação da cidade de Marilia SP, 
não concordo com essa regulamentação. 
 Faço estágio na universidade e sou monitor de informatica,tendo em 
vista inumeras pessoas que pedem informações para o uso de 
internet em casa e tem um estimulo para se familiarizar com a 
internet,devido a internet gratis ,estão querendo afastar mais ainda a 
rede mundial das pessoas mais necesitadas que não tem condições 
de ter  acesso digamos pago. 
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Isso não pode acontecer, seria a mesma coisa que fechar os canais 
abertos e só existirão canal fechado que terão direito a assistir 
televisão a pessoas que pagam pelo serviço ,essas e outras coisas 
seriam  um afronto a sociedade..   
(Joao Thimoteo Da Silva Filho) 

 Contre 
(Marlon De Azevedo Comitre) 

 Para conexões em modo ADSL não é obrigatório o Uso de PASI, poís 
a tecnologia não necessita do mesmo. 
(Adão Marcio Ferreira) 

 Em primeiro lugar acho a falta de consideração em que o nosso 
governo vem tratando do povo ,com taxas super-elevadas, 
explorando a fé de cada um de nós brasileiros temos que dizer não á 
este tipo de pessoas que falam mansos e convencem  á nós que o 
país vai melhorar não vejo isto acontecer o deficit é maior do que 
imaginamos portanto é hora de dizer não á este tipo de 
governo,empresários que só vivem de especulações. 
A (IG) até hoje tem ajudado a muitos a realizarem suas pesquisas 
sem sair de casa conte com meu voto. 
(Nilza Maria De Almeida) 

 Entre brigas de grandes empresas, para ver quem ganha mais, 
sempre mais, os mais pobres ficam de lado. Esquecidos. Parece que 
é o que mais uma vez vai acontecer: quem não tem possibilidade, 
como eu, de pagar uma assinatura vai ficar sem acesso à internet. 
(Elisabete Do Monte Carmelo Luchini) 

 Vejo com muita preocupação a simples possibilidade de se por um 
fim no serviço de internet gratuita. 
Somos um país pobre, em termos de poder aquisitivo da maioria da 
população, e neste contexto, tirar desta população o único 
instrumento (digital) de acesso à informação, no mínimo configura um 
crime. E a quem interessa este crime? Quem vai se beneficiar com 
ele? Ou é simplesmente o desejo egoista de manter a base da 
pirâmide social excluída de tudo, como se só o ápice desta piramide 
tivesse direitos as benesses. 
Acabamos de eleger um presidente cuja eleição é sinônimo de povo, 
ou seja, carregado de simbolismo popular. O que torna esta 
pretenção (tirar a internet gratuita) um paradoxo. 
Acredito que o bom senso vai prevalecer. 
(Paulo Roberto Silva) 

 Concessão de Incentivo Fiscal no âmbito federal às empresas que 
fornecem acesso gratuíto a internet. o incentivo corresponderia a 
redução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica em 50%. 
(Marcelo Malagoli da Silva) 

 Sou professor e meu salário não é suficiente para para mais essa 
dispesa, 
e a internert gratuíta é imprescindível para meu trabalho. 
Não estou enviando proposta, apenas apresentando minha condição, 
que deve ser a de 
milhares de usuários 
(Marilei Rodrigues Franco) 

 além do acesso gratuito ao provedor, as tarifas cobradas deveriam 
ser muito mais baixas para que o acesso se torne de fato real e 
irrestrito e atinga o maior número possível de pessoas. 
(Francisco Luis Guerra de Santanna) 

 sou a favor do acesso gratuito a internet e tambem a gratuidade de 
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acesso na internet de banda larga sem precisar de provedor 
(Jose Eduardo Gontijo de Brito) 

 Que fique estabelecido, que todos estudantes, trabalhadores, 
comunidades associativas e prestadores de assistencialismo assim 
como pesquisadores, cientistas, técnicos  e profissionais de areas 
especializadas(medicina, biologia, engenharia,etc.), Escolas Publicas 
e Universidades Publicas sejam garantidos o acêsso gratuito pelo 
PASI. 
(Jakson Geraldo Chamone) 

 é importante que se tenha um item que defenda os usuários 
(consumidores) das empresas de pasi e stfc, evitando assim o que 
acontece com a tv por assinatura, onde tudo é permitido desde que 
se esteja no contrato, ou não. 
1) as empresas de pasi/stfc devem manter um mínimo de qualidade 
nas conexões .  
sob pena de multa . 
obs. hoje observamos mesmo estando conectado, e pagando tarifa às 
paginas não abrem ou a navegação e muito lenta. É mandatorio já 
que se esta regulamentando o serviço que a qualidade seja exigida. 
2)devera constar no contrato a velocidade que a empresa (pasi/stfc) 
se compromete a manter nas conexões 
3)qualquer reclamação referente à empresa de pasi devera ser 
encaminhada a anatel a qual devera apresentar uma solução por 
escrito em 10 dias úteis. 
obs, fins evitar o jogo de empurra entre empresa de stfc e pasi, na 
hora de resolver um problema causado ao usuário a antel deve 
também fiscalizar as empresas pasi. 
4) aumento de tarifa somente uma vez por ano, pelo índice inpc.e 
somente se o serviço apresentar qualidade. 
5) o usuário devera ser ressarcido se houver interrupção na linha de 
conexão por mais de 30 min. (telefone mudo), sendo o tempo de 
interrupção o acumulado do mês. 
6) as empresas de pasi gratuitas deverão manter a mesma qualidade 
das empresas pagas. com isso não poderão no caso de problemas 
técnicos alegar que são gratuitas. 
. 
8) as empresas pasi deverão apresentar extrato mensal da utilização 
dos serviços especificando dia, hora, numero de conexão e tempo de 
conexão. 
9) a titulo de desenvolver o uso da internet, as empresa stfc manterão 
a cobrança de apenas 01 pulso a cada ligação nos horários de 00:00 
as 06:00, seg a sex, 14:00 às 00:00 sab e domingo de 06:00. 
(Robson Valerio De Oliveira Castro) 

 Srs., 
   A internet gratuita é de grande importância para o crescimento de 
nosso país, afinal, nos encontramos na era digital. Em um país como 
o Brasil, em desenvolvimento, este tipo de tecnologia deve estar cada 
vez mais acessivel à população. Infelizmente, estamos em um país à 
qual a renda percapta do cidadão está abaixo da média necessária 
para uma boa vida de luxo, fazendo com que muitos tenham acesso à 
internet graças à gratuíta. Mais de 50% da população brasileira se 
utiliza deste meio para ter acesso à internet, já que a 'paga' se 
encontra com um preço alto para a realidade brasileira. Senhores, é 
lamentável dizer que o acesso à internet gratuita já é de grande peso 
para o nosso bolso na hora de pagar a conta telefônica; o speed seria 
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uma opção para escapar dos pulsos telefônicos, mas como os 
senhores bem sabem, este é ainda um meio mais caro. Porque não, 
promover um projeto que beneficie os internautas, como por exemplo, 
um desconto no preço pago por pulso telefônico gasto com a 
internet? Afinal, as concessionárias telefônicas tem total controle 
sobre todas as ligações que realizamos!!! Por favor, para o bem do 
desenvolvimento da nação: não devemos acabar com o acesso 
gratuíto à internet jamais, pois isso só vai proporcionar um maior 
atraso em um país que ainda está longe de alcançar o nível de 
acessos conquistados por outros países. 
(Jefferson Cristiano Leite) 

 1 - No caso de se estabelecer este código ou outro para o acesso à 
internet, minha sugestão é que o preço seja acessível à população de 
baixa renda. 
2 - Tenho uma dúvida com relação a este código é: Haverá garantia 
de acesso para todos ou haverá problemas de congestionamento? 
Obrigado pela atenção 
(Jose Luciano De Barros) 

 APRESENTAÇÃO 
Tenho uma proposta que vai servir para todos os tipos de usuários de 
internet. 
Ela consiste na manutenção do sistema atual e na criação de dois 
novos sistemas. 
Como todos nós sabemos, o sistema, hoje em vigor, funciona com a 
tarifação do acesso através de pulsos que variam de valor conforme 
os horários estabelecidos. 
Como o tempo de acesso à internet costuma ser maior (às vezes, 
bem maior) que a utilização do sistema para tráfego de voz, então o 
“internalta” passa a não ter noção de quanto vai pagar de conta 
telefônica no fim do mês. 
Nesse sentido, existe a atual proposta para a cobrança de uma taxa 
fixa para utilização do acesso à internet pela conecção discada. 
A proposta é interessante, porém não agrada a todos que fazem uso 
da mídia telefônica. 
Para aqueles que fazem uso muito freqüente da conecção discada, 
saber ao certo o quanto vão pagar pelo acesso no fim do mês lhes 
parece muito interessante. 
Contudo, e aqueles que usam a internet com pouca freqüência (talvez 
até pelo fato de não quererem extrapolar o valor da conta no fim do 
mês!), ou aqueles que preferem o acesso nos períodos nos quais a 
tarifação tem um valor menor (entre zero hora e seis da manhã nos 
dias úteis, o dia todo nos feriados nacionais e a partir das quatorze 
horas do sábado até às seis horas da segunda-feira cujo acesso é 
tarifado com pulso único não importando o tempo total da conecção). 
É importante que a proposta atenda a todos (usuários de internet). 
Uma proposta democrática atenderá àqueles que hoje gastam muito 
com conta telefônica, àqueles que pretendem continuar usando a 
linha telefônica com pouca freqüência para acesso à internet e 
àqueles que desejam fazer uso da tarifação mais baixas nos horários 
pré-determinados. 
A proposta que apresentarei tende a satisfazer a todos os 
interessados acima citados e ainda a demonstrar às empresas de 
provimento de internet uma forma mais lucrativa e competitiva de 
prestar seus serviços para os internaltas. Tem-se nessa proposta, 
ainda, uma maneira de resolver o problema de acesso de um 
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internalta de um estado a um provedor de outro estado sem o 
pagamento de serviço intermediário. 
  
PROPOSTA 
 
Estabelece-se a manutenção do modo de acesso atual (com a 
tarifação por pulsos) e a criação de dois novos modos de acesso. Um 
é o serviço 0600 e o outro é o serviço 0700. 
 
1. SISTEMA POR PULSOS 
Nada mudará no sistema de tarifação por pulsos vigente atualmente. 
 
2. SERVIÇO 0600 
Institui-se o serviço 0600. Neste serviço, tem-se a tarifação de forma 
gradual e linear do uso do acesso discado (Um valor único por minuto 
cobrado em qualquer hora do dia ou da noite) exclusivamente para o 
provimento de internet. A graduação se dará em função do tempo de 
acesso contado desde o primeiro dia do mês até o último. Nesta 
modalidade, ficará estabelecido o TETO MÁXIMO para cobrança, ou 
seja, a partir de determinado tempo de utilização no mês o valor da 
conta não mais aumentará. 
 Prevalecerá a gradualidade na cobrança em função do tempo 
de uso. E a partir de um tempo pré-estabelecido não será mais 
incrementado o valor da conta não importando o quanto o internalta 
permaneça conectado (no intervalo dos trinta dias do mês). Vale 
ressaltar que este processo de tarifação gradual se dará em todos os 
dias do mês (contando sete dias por semana e 24 horas por dia) de 
forma constante. 
 O gráfico a seguir exemplifica como deve funcionar o serviço 
0600 pelo método da gradualidade. 
 
 No intervalo que vai do tempo ZERO até o “tempo limite para 
graduação”, a tarifação será gradual respeitando o gráfico acima 
(linha azul). A partir de então, o tempo consumido não influenciará 
mais no valor da conta telefônica (linha vermelha). 
  
 A proposta do serviço 0600 serve para corrigir uma grave 
distorção da proposta de “tarifa única”. Na “tarifa única”, o usuário que 
faz pouco uso seria cobrado no mesmo valor que um usuário que faz 
muito uso. Isso sem falar daqueles que preferem o acesso nos 
períodos no qual é cobrado pulso único. 
 Com a proposta da gradualidade, o usuário que faz pouco 
uso já teria noção de quanto iria pagar no fim do mês pelo acesso 
discado. Já aquele que faz muito uso, já teria em mente o quanto iria 
pagar independente de sua utilização (para aqueles com consumo 
acima do tempo pré-estabelecido). 
 
 Como seria o número do provedor? 
 O número do provedor seria: 0600 XX ABCD.  
Onde: 
 0600  – Prefixo indicador do serviço de acesso à internet. 
 XX  – Código de área seguindo o padrão utilizado para 
ligações interurbanas. 
 ABCD – Número diferenciador do provedor. 
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O “Código de Área” XX servirá justamente para evitar que um 
internalta de um estado acesse o serviço de um provedor de outro 
estado. Esta fiscalização se daria pela própria operadora de telefonia 
responsável pela conecção do usuário. Caso fosse tentado o acesso, 
o mesmo não seria completado. A operadora enviaria uma 
mensagem informando a impossibilidade da operação para o 
computador que emitiria o som pela própria placa de FAX-MODEM 
(ao invés do ruído característico do periférico). 
Vale ressaltar que usuários do interior, cujos códigos de área são 
distintos dos códigos da capital, deverão ter a mesma facilidade de 
acesso de um usuário da capital do estado (medida imposta às 
operadoras por força de decreto da ANATEL). Esta medida visa à 
democratização do acesso à internet tão discutida e necessária em 
nosso país. 
Como exemplo, teríamos: 0600 81 1234 para o provedor MMBB em 
Pernambuco e/ou 0600 11 1234 para o mesmo provedor em São 
Paulo (seria interessante comercialmente para os provedores manter 
o mesmo número “ABCD” em todo o país. A distinção seria o código 
de área). Para pequenos provedores locais (em sua maioria no 
interior) seria utilizado o código de área de sua região com um 
número “ABCD” diferente para evitar ambigüidade com provedores de 
outras regiões. 
 
 No que se refere aos valores cobrados, apresento como 
sugestão um usuário que faz uso da conecção discada durante 01 
hora por dia. Ao final dos 30 dias (exemplo típico) esse mesmo 
usuário teria uma cota de 30 horas de acesso no mês. Como parece 
ser bastante conveniente uma cota de 30 horas/mês, ficaria definido 
este valor como “tempo limite de graduação” (esse tempo pode ser 
redefinido mediante debate sobre esta proposta!). 
 
Deve-se ter em mente, ao se estabelecer um valor a ser cobrado, que 
uma conecção de dados (internet) costuma durar muito mais tempo 
que uma ligação de voz. Tendo em vista que o preço do minuto de 
ligação de voz costuma ser de 10 centavos, então ficaria definido que 
o minuto da conecção de dados seria de 10% do minuto de voz, ou 
seja, o 1centavo de Real por minuto. 
 Baseado nos dados acima, podemos então calcular o valor do 
TETO MÁXIMO que será cobrado no sistema de graduação: 
 
1 hora à 60 minutos 
30 horas à Y minutos 
 
Y = 30 x 60 
Y = 1800 minutos .: 
 
1 centavo = 0,01 Real .: 
 
T = 1800 x 0,01 
T = 18 Reais 
 
Baseado nos dados acima, chegamos à conclusão de que o valor 
para o TETO MÁXIMO (ideal) seria de R$ 18,00 por mês (esse valor 
pode ser redefinido mediante debate sobre esta proposta!). 
 Veja a seguir o gráfico com os valores definidos: 
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Fica estabelecido que nenhum usuário de internet por acesso discado 
pagará mais que R$ 18,00 pelo serviço mesmo que use mais de 30 
horas de acesso no mês. 
Observação no 1.: Quando digo “valor da conta ou conta telefônica”, 
estou referindo-me ao valor cobrado apenas pelo serviço 0600. A 
cobrança pelos outros serviços como ligação de voz deverá ser 
cobrado normalmente sem influências mútuas. Vale ressaltar que é 
imperativo que a conta telefônica chegue para o consumidor de forma 
bem detalhada para que não pairem dúvidas da maneira como a 
companhia telefônica faz a cobrança. 
Observação no 2.: O serviço 0600 não contempla o pagamento de 
provedor de internet. A taxa cobrada refere-se exclusivamente ao 
pagamento do serviço prestado pela companhia telefônica. Portanto, 
se um internalta conectar a vários provedores durante o mês, a 
contagem de tempo se dará em função do acesso, não importando o 
número de provedores acessados. 
 
3. O SERVIÇO 0700 
O serviço 0700 consiste nos mesmos princípios do serviço 0600. A 
diferença (que agradará também aos provedores de internet) é que 
na taxa cobrada no fim do mês ao internalta, será cobrado um valor 
adicional para o pagamento também do provedor. Deve-se salientar 
que, da mesma forma que será instituído um TETO para cobrança do 
acesso discado, deve-se aplicar a mesma medida à cobrança do 
serviço do provedor. 
Como funcionará este serviço? 
No momento em que o internalta faz a conecção a um número do tipo 
0700 XX ABCD (seguindo o padrão estabelecido no tópico anterior), o 
mesmo estará pagando uma taxa à companhia telefônica bem como 
ao provedor de acesso escolhido. 
No 0600, o internalta pagará o valor de 1 centavo por minuto de 
acesso. No 0700, será cobrada uma taxa equivalente a 3 centavos 
por minuto. Desses 3 centavos,  2 serão destinados ao provedor 
acessado e  1 à companhia telefônica. 
Ficará definido o pagamento ao provedor exclusivamente pela conta 
telefônica (com o valor do serviço de cada provedor bem discriminado 
para se evitar dúvidas). Desta forma, o consumidor fica desobrigado a 
fazer um contrato formal com “um provedor”. O mesmo terá livre 
escolha para definir qual provedor lhe agrada e trocar de provedor 
sem maiores transtornos caso o serviço fique abaixo do esperado. 
Vale ressaltar que o provedor cobrará do número telefônico que 
originou a chamada. Portanto, não haverá problemas com fraudes. 
Como ficariam os números dos provedores? 
Exemplo: 
1. Uol à 0700 XX 1234 
2. Bol à 0700 XX 5678 
3. Aol à 0700 XX 9012 
Lembrando que o XX representa o código de área que limitará o 
acesso do usuário ao seu estado. Então, os provedores teriam o 
mesmo número de acesso em todo o país tendo como diferenciador o 
código de área. 
Como seriam cobrados os acessos dos usuários? 
Ressaltando que o serviço 0700 difere do 0600 apenas no pagamento 
ao provedor de internet, as regras definidas para o serviço 0600 ficam 
válidas para o 0700. 
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A contagem de tempo se dará independente de qual número for 
acessado. O que muda é que ficarão bem definidos os tempos de 
conecção de cada provedor para efeitos de cobrança de conta. 
A partir do “tempo limite de graduação”, a contagem se dará por efeito 
do pagamento ao provedor e não mais a companhia telefônica. 
Os valores indicados acima poderão ser variáveis 
(EXCLUSIVAMENTE para os provedores). Como essa flexibilidade, a 
concorrência será melhor e mais saudável para o mercado. No 
entanto, deve ficar bem definido, por força de lei, que os valores 
cobrados pelo serviço devem ficar claros para os usuários. 
Essa concorrência, além de ser muita bem vinda para internaltas e 
mercado, ativará o comércio de “banners” em sites que farão a 
divulgação dos provedores. 
Considerações Finais 
 Não tenho pretensão de considerar essa proposta como 
sendo definitiva e inalterável. Mas sim, como sendo um ponto de 
partida para as discussões que levarão a uma resolução definitiva.  
Sinto-me na obrigação de reforçar o fato de que uma resolução deste 
tipo afetará a milhões de usuários de internet e, portanto, deve ser a 
mais democrática possível. 
 As proposições acima atendem à grande maioria de 
interessado pelo serviço de internet por conecção discada. 
Para aqueles que preferem o acesso na madrugada, nos fins de 
semana e feriados, fica disponível o acesso através do sistema de 
pulsos, que é mais barato nesses períodos. 
 Para aqueles que fazem pouco uso, a graduação lhes 
conferem uma forma justa de pagar apenas por aquilo que 
consomem. 
 Para aqueles que fazem uso muito freqüente, o teto para 
cobrança lhes atendem perfeitamente. 
E, finalmente, para aqueles que não querem ter vínculos com 
provedores de internet, o serviço 0700 lhes garantem uma forma 
barata, rápida e conveniente de acesso sem maiores transtornos 
(caso o provedor esteja lento, seja caro, atenda mal e/ou não ofereça 
conteúdo, o internalta tem o poder de escolha com uma simples troca 
de número telefônico). 
Contudo, deve-se ressaltar que de nada adiantarão discussões como 
essa se os valores cobrados forem altos e/ou ficarem aumentando 
com freqüência. 
Um serviço barato e de qualidade é tudo que se espera. 
(Marcus Mateus B. Braga) 

 Sr. Antônio Carlos Valente 
Saudações, 
A criação da tarifa única para acesso à Internet, é uma excelente 
proposta  não só pelos motivos apresentados, mas  sob todos os 
aspectos que envolvem a questão que hoje é de suma importância , 
limitada que se encontra atualmente pelas despesas que acarretam, 
pela morosidade do sistema e que na realidade refletem de  maneira 
geral sobre todos os envolvidos no processo. 
Meu voto é pela adoção da Tarifa Única. 
Atenciosamente 
(Manoel Luiz Serra Barbosa) 

 AT: Anatel 
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Sobre a Consulta Pública Nº 417, acompanho alguns notícias sobre 
isto na internet. 
  
Não tenho muita certeza mas entendi que a proposta visa o uso da 
Internet sem cobrança de pulso  
  
telefônico e pagaria apenas um custo fixo pela ligação, 
independentemente do tempo em que fique conectado à Internet, o 
que seria uma revolução na internet brasileira... acho a iniciativa é 
das 
  
mais inteligentes já propostas para Internet no Brasil.  
  
Quanto ao custo desta ligação acho que deveria ser viável, isto é, um 
custo baixo se não poderia a por o plano todo abaixo. Pois os 
internautas não gostariam desta mudança sendo que não houve 
mudança de valores. 
  
 
Sou microempresário possuo uma empresa de desenvolvimento de 
sites. Semana passada recebi um comunicado 
  
do CG - Comitê Gestor da Internet no Brasil descrevendo que houve 
diminuição nos valores cobrados 
  
pelo registro de domínio virtual no Brasil. Que agora passa a custar 
apenas R$ 30,00 por ano. 
  
Acho estas duas ações do CG e da Anatel como cruciais para a 
diminuição do nível de exclusão social no Brasil. Exclusão esta que 
denigre a imagem do Brasil. 
  
Assim mais empresas entraram na Internet e internautas desfrutaram 
desta que uma das melhores ferramentas que surgiram até hoje. 
  
Não tenho muito a dizer sobre o formato do número de conexão 0700 
ou 1700. Mas acho que qualquer opção deve favorecer as nós 
brasileiros para uso da Internet em todo o território Nacional. 
  
Perdoe-me se errei em meus comentários sobre a Consulta Pública. 
 Atenciosamente, 
(Ednei Dias Peniche) 

   Senhores, 
  Li pelos jornais, que as operadoras de telefonia estão subsidiando 
com infraestrutura e repasse de dinheiro , os assinantes de 
provedores grátis. 
  Sou totalmente contra!!!!! O que deveria ser feito é a queda dos 
preços dos impulsos, pelo menos para internet. 
(Marcelo Costa Pereira) 

 srs.     
viva a internet gratuita e democrática!!!!!!!!! 
(Luiz Muller) 

 Boa tarde, 
  
Não concordo com o que estão dizendo por ai: 
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Que as Operadoras de telefonia subsidiam com infraestrutura e 
repasse de dinheiro os assinantes de Provedores Grátis.  
 Gostaria que os pulsos telefônicos fossem mais baratos. Não quero 
pagar a conta de internautas que usam internet grátis. 
 Até, 
(Camila Lopes) 

 Prezado Senhor: 
  
Atravez de noticias vinculadas neste meio que Operadoras de 
telefonia subsidiam com infraestrutura e repasse monetario os 
assinantes de provedores gratuitos...é um abuso aos demais usuarios 
da rede de telefonia. 
  
Agora compreendo o absurdo que vem de impulso telefonico 
cobrado em nossas contas nem mesmo usando este meio 
de acesso gratuito. 
  
Imclusive ja reclamei junto a companhia e alegaram ressarsimento 
pelo exesso dos mesmo pelo periodo dos ultimos 3 meses.... imagina 
quem não reclama......ai esta o subsidio. 
  
Sou favorável a uma linha exclusiva para este tipo de serviço 
com novo prefixo 0100 a nível pais; pois saberemos o que 
estamos pagando pelo uso. 
  
Desde já agradeço vossa atenção. 
 (Durval Antonio Orsi) 

 sou de acordo com a proposta de colocar um valor fixo e impedir q os 
provedores gratuitos continuem operando, pois nossos provedores 
tem q existir para q sempre tenhamos um serviço de qualidade, a 
briga entre provedores e provedores privados não é justa, é a mesma 
coisa q um fusca e um carro de formula 1 apostarem uma corrida. 
Coisas como essas acontecem em todos os setores do brasil, e o 
mais sério de todos os orgãos q eu considero é a anatel, e com 
certeza não deixará isso ir adiante. 
(Fabricio Mota Camargo) 

 Caros (as) Companheiros (as) da abranet.sp,  
   
Nesta oportunidade, estou compartilhando com vocês o  "Manifesto 
dos provedores gratuitos de acesso à internet", datado de 
30.01.2003, pelo qual informam a Sociedade sobre constituição do  
Comitê Nacional dos Provedores Gratuitos.  
 
São membros deste Comitê, os Provedores de Acesso a Serviços 
Internet ( PASI ), as empresas:-  BRFree, iBest, iG ( Associada da 
abranet.sp ), POP, UBBi, Yahoo.  
 
Como manifestei ao Diretor Presidente do Conselho Diretor Executivo 
( CDE ), Roque Abdo, nesta quarta-feira, dia 29.01.2003, durante a 
Reunião de Diretoria do CDE ( na verdade uma "palestra" do Roque, 
com a participação de 17 representantes de empresas Associadas ), 
sou de opinião que o foco que ele vem dando ao tema ... Internet 
Paga x Internet Grátis, está equivocado politica e 
mercadologicamente.  
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Acredito que a abranet.sp, deveria estar defendendo não o fim da 
Internet Grátis, porém a mudança do modelo pela regulamentação ( 
talvez seguindo o modelo da Inglaterra ), permitindo que as 
Operadoras de Telecomunicações possam remunerar  todas as PASI 
( ISP's ) pelo trafego que geram em suas empresas, pelo principio 
e/ou fundamento definido na Lei Geral das Telecomunicações ( LGT 
), da  - isonômia -.  
 
Portanto, se as empresas que operam com Internet Grátis, hoje 
recebem uma remuneração por esse serviço, todas as PASI ( ISP's ), 
também devem receber.  
 
O argumento de que se as Operadoras de Telecomunicações, tem 
recursos para remunerar as empresas de Internet Grátis, esse valor 
deveria estar sendo usado para reduzir suas tarifas, no meu 
entendimento não é consistente.  
 
Nesse caso, as Operadoras de Telecomunicações teriam que ser 
impedidas de remunerar os serviços que recebem, por exemplo, 
pelos Call Centers e das empresas de serviços que instalam e dão 
assistência técnica ( serviços terceirizados ), aos seus Clientes.  
 
Finalmente, estou propondo ao Conselho Diretor Executivo ( CDE ), 
da abranet.sp, que convide todas as empresas de Internet Grátis, 
para que se filiem e venham participar de nossas atividades.  
 
Afinal, acredito que todos nós estamos construindo a ... "Sociedade 
da Informação".  
   
 
Sempre Alerta!  
 
Um Abraço do,  
 
Jorge Luis Dos Santos B.  
Grupo Integrado de Marketing  GIM                                          (11) 
3873-7168  
Diretor  
Bobrow & Guz - Advogados Associados                                   (11) 
3214-2200  
Consultor Associado  
 
Membro Fundador, Honorário e permanente do Conselho Consultivo 
Superior (CCS) da Associação Brasileira dos Provedores de Acesso, 
Serviços e Informações da Rede Internet,  São Paulo,  abranet.sp,  
www.abranet.org.br  
 
 Manifesto dos provedores gratuitos de acesso à internet  
 
    Em defesa da continuidade do acesso gratuito à Internet no Brasil e 
em nome de seus milhões de usuários, a maioria absoluta da 
população que acessa a internet no Brasil e que querem os seus 
direitos preservados, os provedores gratuitos de acesso à internet e 
seus parceiros acabam de fundar o Comitê Nacional de Provedores 
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Gratuitos.  
 
   No momento em que o país, após alguns anos de grandes avanços 
na inclusão digital, vê ameaçada a maior das conquistas neste 
terreno -o provimento de acesso gratuito-, vi-mo-nos obrigados a criar 
uma instância que possa defender os interesses da maioria dos 
usuários de internet, esquecidos pela entidade de classe dos 
provedores.  
 
   É para evitar que o Brasil perca a oferta do serviço gratuito que o 
coloca hoje como um exemplo a ser seguido por outros países e para 
recolocar a verdade face aos argumentos falaciosos disparados pelos 
interesses associados à exclusão digital que os provedores gratuitos 
se organizam a partir de hoje. Os provedores gratuitos defendem a 
convivência dos modelos pago e gratuito e o direito dos usuários 
escolherem entre esses dois modelos conforme suas conveniências e 
possibilidades.  
 
Brasil, 30 de janeiro de 2003  
 
Comitê Nacional de Provedores Gratuitos  
Pela Democratização da Internet Brasileira 
(Jorge Luis dos Santos B.) 

 Fiquei sabendo pela imprensa que as Operadoras de telefonia 
subsidiam com infraestrutura e repasse de dinheiro os assinantes de 
Provedores Grátis. Eu 
não quero saber disso não! O que eu quero é que o dinheiro dos 
pulsos telefônicos fique mais barato! Então sou eu que estou pagando 
a conta dos internautas grátis, que tem dinheiro para comprar 
computadores por cerca de R$2000,00 ou mais? SOU CONTRA. 
 []'s 
 (Manoel Wanderley) 

 "fiquei sabendo que as Operadoras existe subsidios aos assinantes 
de Provedores Grátis. Eu não acho isso certo não! O que eu quero é 
que o dinheiro dos pulsos telefônicos fique mais baratos! não quero 
pagar a conta dos internautas grátis SOU CONTRA!"  
(Messias Ribeiro-lagoaminas) 

 Caros Senhores: 
Como vocês devem estar assistindo de camarote, provedores pagos 
e gratuitos que estão travando uma guerra em torno da 
regulamentação da forma de acesso de Internet no Brasil.  Estão 
usando o rótulo "Internet Grátis" em relação a ignorância do povo 
brasileiro de uma forma tão sórdida e com uma cara de pau tamanha 
que nem o pior rato político da atualidade ousou tentar. 
Nenhum dos dois lados esta em defesa do povo brasileiro, sabemos. 
O fato é o seguinte:  Descobrimos que a ANATEL juntamente com o 
comitê gestor da Internet deturparam a chamada consulta pública 372 
, que especificava o modelo de acesso "IP Direto" , rentável ao 
brasileiro e  prejudicial aos grupos estrangeiros de telecom e 
provedores vampiros,  transformando-a na consulta pública 417 (que 
não especifica esse modelo) .  
Creio que se uma grande massa tivesse conhecimento disso, a 
consulta pública 417 seria transformada em uma 372 novamente, 
não? 
Portanto, pergunto ao senhores: Porque o modelo "IP direto" foi 
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arrancado da consulta pública 417 em vossa opinião? Uma vez que 
ele beneficiaria em muito o povo brasileiro, já muito explorado, ele 
não vai ser reinstituído na consulta pública atual?   
Grato pela atenção 
(Miguel Penteado) 

 Tenho dois e-mail no IG, sou Diretor de Escola Estadual na cidade de 
Osasco - SP  e se não fosse o IG não haveria a minima condição de 
termos feito a atribuição de aulas no ano de 2003. 
É lamentável que os provedores pagos queiram nos enganar dizendo 
que se só houver internet paga teremos a conta telefônica mais 
barata ........ isto no mínimo é nos chamar de idiota. 
Em casa pago o provedor UOL por outros interesses, porém na 
Escola não há como tirar o dinheiro das crianças para pagar 
provedor. 
Internet Grátis é o único meio de trabalharmos na Escola. 
Grato pela atenção. 
(Moisés Gouveia) 

 Caros Senhores, 
Fiquei chocado ao saber que dentro da minha conta telefonica esta 
embutido um valor para subsidiar Provedores Gratuítos como por 
exemplo o IG, que agora vim saber que pertence à Telemar. 
 
Não é correto que os Brasileiros paguem para que serviços não 
relacionados com telefone, sejam oferecidos "GRATUITAMENTE". 
 
Porque ao invés de oferecer serviços de Internet de graça, o valor da 
conta telefônica não abaixa ? 
 
Soube disso e fiquei indignado. Sou CONTRA bancar essa festa. 
Atenciosamente, 
(Marli Osterno) 

 Bom dia. 
  
Prezado Senhor, 
  
Eu faço mestrado em educação matemática na PUC-SP, e meu 
projeto é sobre o ensino da matemática gratuitamente através da 
internet.   Estou desenvolvendo um software para possibilitar que 
alunos de todo o Brasil possam aprender e exercitar a matemática 
utilizando-se do tecnologia digital.   Para isso, a internet grátis é vital. 
  
Assim como o meu trabalho, existem milhares de outros projetos por 
todo o Brasil que dependem da internet gratuita para que possam 
prosseguir.   E a grande maioria desses projetos tem o objetivo de 
levar a tecnologia a comuidades carentes.    
  
Socializar custos que possibilitem a desenvolvimento econômico, 
cultural e social da população não é um opção para um governo;  é 
uma obrigação.     E a internet gratuita é somente mais um desses 
'custos socializados'.    
  
Quando o governo diminui a carga de impostos sobre algum item de 
produção, seu objetivo é facilitar o acesso a aquele produto para 
ajudar ao produtor ou para ajudar ao consumidor.   E é óbvio que a 
consequente perda de arredação é compensada com um aumento 
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em alguma outra área, ou uma diminuição geral de investimentos.  
Isso é socializar custos.    
  
A internet grátis é exatamente a mesma coisa.   Todos gastam uma 
ridícula fração a mais nas ligações para que os menos favorecidos 
possam ter acesso a uma imensa rede de informações e tecnologias. 
  
E, como já estamos muito acostumados, nós brasileiros temos toda a 
certeza de que a queda de custo que a ligação telefônica sofreria pelo 
fim da internet grátis seria absorvida como aumento da lucratividade, 
e jamais com redução do preço final. 
  
E eu não consigo imaginar algo mais justo do que essa pequena 
redistribuição de renda.   Certamente os mais ricos utilizam mais a 
rede telefônica, e os mais pobre utilizam mais a internet grátis.  
Portanto, no fim das contas, os mais ricos pagam uma pequena 
fração a mais para que os mais pobres possam ter acesso a internet.  
Isso parece absurdo ao senhor ?   A mim parece muito justo... 
Atenciosamente, 
(Ricardo Drudi) 

 Caros Senhores, 
 Fiquei chocado ao saber que pago conta telefônica para subsidiar 
Provedores Gratuítos como o IG, que agora vim saber que pertence à 
Telemar. 
Não é correto que os Brasileiros paguem para que serviços não 
relacionados com telefone, sejam oferecidos GRATUITAMENTE. 
Porque ao invés de oferecer serviços de Internet de graça, o valor da 
conta telefônica não abaixa ? 
Soube disso e fiquei indignado. Sou CONTRA bancar essa festa. 
Atenciosamente, 
(Robson Poio Garcia) 

 Senhor, 
  
É sabido de todos que as Operadoras de Telefonia subsidiam com 
repasse de dinheiro e infraestrutura os assinantes de provedores 
Grátis. 
Querem MONOPOLIZAR. Para depois ganharem sózinhos. 
 
O SR. sabe quantos empregos os provedores de acesso ( normal ) 
dão hoje? 
  
Queremos é que os pulsos telefônicos fique mais barato. 
Do jeito que esta, sou eu quem esta pagando a conta dos internautas 
grátis? Tenha dó, Sou contra. 
(Teddy Vieira Azevedo Filho) 

 Prezado Senhor, 
 
Acho absurdo que a assim autodenominada "Internet Gratis" 
seja paga de fato pelo usuario comum da telefonia.  
Dizer que essa seria a forma de subsidiar a democratizacao 
da internet e' um verdadeiro "passamoleque". Vamos respeitar a 
populacao brasileira, ja' tao extorquida, baratear o custo 
do pulso telefonico, deixar que a internet (um servico  
independente) seja paga por aqueles que dela fazem uso e, 
finalmente, estimular a diversificacao dos servicos de 
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provimento por meio de uma concorrencia honesta, que 
favoreca o desenvolvimento da producao de conteudos de 
qualidade. 
Atenciosamente, 
(Andrea Loparic) 

  
Prezados Senhores; 
  
Considerando-se o atual modelo da Internet Grátis em nosso País, a 
Internet Brasileira está ameaçada de ser tomada pelas forças 
oligopolizantes - as Operdoras de Telefonia - que buscam, a todo 
custo, 
matar os Provedores Pagos.  
Não vai demorar muito e conseguirão, caso os Poderes Públicos não 
adotem 
medidas coerentes em coibição aos desejos das referidas 
Operadoras. 
Assim que consigam matar os Provedores Pagos, elas, as 
Operadoras, é que 
serão os Provedores de Internet.  
Quanto aos custos que irão cobrar, de todos os internautas (pois aí 
não 
mais existirá o "Grátis") e a qualidade dos serviços que prestarão, 
qualquer um pode imaginar, não esquecendo que então não mais 
terão 
concorrentes. 
Tirem suas conclusões!.. 
Com certeza serão sensíveis a tamnho crime! 
Atenciosamente; 
(Carlos Mascarenhas) 

             Sr. Valente.  
 Eu como um brasileiro de classe media baixa, estou 
preocupado  com varias coisas, aumento de combustiveis, gas, 
alimentação, as aulas 
dos  meus filhos que vão comesar logo, material escolar, ..., e meu 
acesso na internet, pelo meu provedor GRATUITO, sim gratuito pois 
somente atravez 
dele  que posso ter acesso a net, tanto para lazer como para trabalho 
escolar e N  informaçoes.  
            A tres anos me cadastrei em um provedor gratis, pois naquele 
tempo um provedor pago era inviavel para o meu bolso, notei que 
muitos  
provedores pagos, depois de algum tempo abaixaram suas 
mensalidades de 
R$  49,00 para R$ 19,00, um desconto muito alto nao?, e agora tem 
gente querendo  acabar com acesso gratuito, pois  este provedor que 
estou a tres anos  acessando de graça deve estar tendo lucro sem 
mensalidades dos 
associados e  os pagos, como estara a conta bancaria deles?, porque 
querem tirar de nós as  poucas coisa boas e de graça que temos de 
bom neste pais.  
             Por favor, mantenha a internete gratis para os que não 
podem  pagar.  
(Edgar M. Macedo)  

 Prezado Matarazzo ! 
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> 
>Sendo proprietária à 07 anos de um provedor no interior de Minas 
Gerais 
>que nao oferece servicos gratuitos pois preciso pagar fornecedores,  
>funcionarios, 
>impostos etc 
> 
>Pergunto: Como alguem consegue oferecer o mesmo serviço 
gratuitamente ? 
>Tenho certeza que o Sr, concorda que nessa vida, nada é grátis. 
>Situações como a do IG, nao trazem beneficios para o consumidor, 
afinal, 
>subsídios por parte do fornecedor tambem são formas de 
pagamento. 
> 
>Se o IG pode, pergunto: Utilizando o principio da Isonomia, quanto 
>vamos receber e qual empresa de telecomunicacoes desse país 
pagará para continuarmos oferecendo nossos servicos ? Como isso 
será regulamentado? 
Ou será que isso tudo que esta sendo discutido, é somente para 
extinguir provedores independentes e deixar que as teles cuidem 
desse assunto de relevancia nacional  favorecendo o monopólio 
privado - internacional ? 
Como representante da Anatel, pense com carinho no "povo" 
brasileiro honesto, que utiliza internet para facilitar sua vida, e 
reconhece o serviço  de um bom provedor internet. 
Conto com sua clarividencia para regulamentar esse assunto. 
Conte com nossa equipe, se pudermos ser úteis. 
Atenciosamente. 
(Evelise G.C.Lima - triang) 

 Ilmo(s) Sr(s), 
 
No momento em que o nosso pais passa por uma grande mudança e 
o foco 
maior  
desta mundança passa a ser o resgate da cidadânia juntamente com 
a 
dignidade  
e a honestidade, precisamos tomar muito cuidado com certos 
presidentes 
de  
entidades como o da Abranet que vem tentar enganar não só os 
projetos 
desta  
Agência ANATEL, como a opinião publica. 
A atitude desse Sr. é lamentavel e por isso venho expressar a minha  
indignação a respeito e  espero que os Sr(s) tomem muito cuidado 
com 
esses  
falsos formadores de opiniões, pois só querem levar vantagens em 
cima 
das  
pessoas de bem. 
 
Sem mais, 
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João Carlos 
Caçapava-SP 
 
 
Leia abaixo a íntegra do e-mail: 
"---Mensagem original--- 
De: Presidente Abranet [mailto:presidente@abranet.org.br] 
Enviada em: quarta-feira, 29 de janeiro de 2003 15:49 
Para: ABRANET ASSOCIADOS 
Assunto: Consulta Pública 417 : Providências URGENTES 
Prioridade: Alta 
Caros Associados, 
Hoje pela manhã fizemos uma importante reunião com Associados e 
Diretores  
que atenderam a nossa convocação. 
Conforme pudemos conversar em detalhes, estamos trabalhando 
intensamente 
na  
elaboração de sugestões para a Consulta Pública 417. 
Este trabalho é de vital importância para o futuro da Internet 
brasileira  
uma vez que determinara a forma como o tráfego passará a ser feito 
daqui 
 
para a frente. 
Não é sem motivo, portanto, que tanta discussão o assunto tem 
suscitado 
nos  
meios jornalísticos. 
A ABRANET reuniu um Grupo de especialistas e mais consultores 
externos 
de  
altíssimo nível com o objetivo de elaborar a nossa proposição. 
O resultado está no anexo. 
Agora precisamos da sua colaboração, independentemente de você 
ser 
Provedor  
ou não. 
Assim, sugerimos suas providências imediatas para : 
 
1- Que todos os Provedores utilizando o texto da contribuição da 
ABRANET 
a  
façam, também, formalmente, no site da ANATEL como se fosse uma 
contribuição  
própria; Fazer isto, segundo me disseram é muito chato e demorado, 
portanto,  
todos devem faze-lo o quanto antes (penso que amanhã a tarde seria 
ótimo). 
 
2- Que todos os Provedores combatam a campanha que o iG está 
fazendo: 
Eles convocaram seus assinantes para enviarem e-mail para a 
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ANATEL 
dizendo  
que querem o Acesso Grátis porque isso é que é a verdadeira 
inclusão  
digital, 
etc, etc. 
Para o combate estamos sugerindo que os Provedores através de 
pessoas  
físicas (os donos, funcionários, etc) 
mandem e-mail para a ANATEL ( valente@anatel.gov.br e  
matarazzo@anatel.gov.br ) dizendo mais ou menos o seguinte: 
>"fiquei sabendo pela imprensa que as Operadoras de telefonia 
subsidiam 
com  
>infraestrutura e repasse de dinheiro os assinantes de Provedores 
Grátis. Eu 
não quero saber disso não! O que eu quero é que o dinheiro dos 
pulsos  
telefônicos fique mais barato! Então sou eu que estou pagando a 
conta 
dos  
internautas grátis? SOU CONTRA!" 
Obviamente este é um texto base que precisa ser modificado por 
quem 
manda. 
 
Certo de contar com a compreensão de todos, 
Roque Abdo" 
(João Carlos de Miranda) 

 Prezados, 
  
Soube pela imprensa que as Operadoras de telefonia subsidiam com 
infraestrutura e repasse de dinheiro os assinantes de Provedores 
Grátis. 
Eu não quero saber disso! Porque não popularizar o microcomputador 
ou o 
telefone fixo? O que eu quero é que o dinheiro dos pulsos telefônicos 
fique mais barato! Então sou eu que estou pagando a conta dos 
internautas grátis? SOU CONTRA!" Nem os orelhões públicos são de 
graça!!!! 
(José Cláudio Secchi Motta) 

 Fiquei sabendo pela imprensa que as Operadoras de telefonia 
subsidiam 
com  
infraestrutura e repasse de dinheiro os assinantes de Provedores 
Grátis. 
Eu  
quero saber se isso é verdade ou não.  
Por que v.sas. escondem tantas coisas dos cidadãos?  
(Agildo Nogueira Junior) 

 Bom dia Senhores, desculpem me pelo e-mail, não sei se será de 
tanta 
importancia para vcs, mas mesmo assim o escrevi. 
Sou um cliente tanto da rede paga como gratis de internet e ao ver 
noticia de que a Abranet estava pedindo para enviar e-mails aos 
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senhores 
resolvi enviar o meu. 
Estou vendo que cada vez mais as pessoas que não precisam desses 
serviços e apenas querem ganhar mais se manifestam. Acho um 
absurdo o 
preço da internet paga e as taxas por auxilio entre outros. Eu graças 
ao 
meu pouco conhecimento nunca os utilizei, mas tenhos amigos que 
sempre 
precisam, por serem de uma epoca que nem computador existia. 
Tenho o 
pago por dias que nao consigo utilizar o gratuito, que sao raros esses 
dias. Pois quase sempre que tento acessar o ig eu consigo.  
O pior não seria isso, mas sim que viajo muito e meu provedor é 
somente 
em Campinas, por isso eu tambem utilizo  ig em qualquer cidade que 
vou, 
saindo caro apenas pela taxa de utilização do hotel. 
Em casa ficaria melhor se os pulsos na utilização da internet fosse 
apenas 1, mas sei que isso tumultuaria as linhas, sendo assim que 
continue como esta, e que de sabado as 14hs até segunda as 6hs 
continue contando apenas um pulso por discagem para o acesso 
gratuito. 
Espero que escutem pessoas como eu que sou usuario e não os 
tubarões que 
sempre querem tirar vantagens. 
Muito grato se leu meu e-mail e estou a disposição 
(Marcio Brito) 

 Fiquei consternado ao saber que o presidente da Abranet Roque 
Abdo enviou  
e-mail aos provedores pagos de acesso à internet pedindo que todos  
"boicotassem" a campanha do provedor ig, que SUGERE aos seus 
usuários a  
contribuirem com a internet grátis através da consulta pública 417. 
Roque  
Abdo em seu e-mail diz inverdades à respeito do provedor ig, e faz 
uma  
campanha que não parece ter saído de alguém que ocupa tão 
respeitado cargo. 
  Eu como usuário de internet grátis e por iniciativa própria, peço que 
a  
Anatel tome providências em relação ao fato citado, e peço também a  
continuidade da internet gratuita, sou técnico em informática e sem 
acesso  
gratuito não teria como crescer em minha profissão. Tenho planos de 
dar  
aulas de informática à pessoas carentes e preciso de acesso gratuito! 
(Mauricio Stein) 

 Sou contra o repasse de dinheiro para os provedores gratis. 
Nao quero continuar pagando e subsidiando os provedores gratis. 
Quem quer 
internet que pague a sua propria conta. Quero que as tarifas de 
telefones 
sejam mais acessiveis e nao que seja usado para subsidiar 
provedores 
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gratis. 
Saudacoes 
(BSI Informatica) 

 Prezados,  
 
A situação é simples, com o fim do IG, centenas de milhares de 
POBRES, 
que na prática já não tem muita condição de se conectar com a Rede, 
deixarão DEFINITIVAMENTE de se conectar, o que é um enorme 
retrocesso.  
 
Tomemos por hora como válido, o argumento usado pela ABRANET 
de que são 
todos os usuários de telefone que pagam a conta do IG. Tal 
argumento, 
sob qualquer ótica que se observe, não tem força alguma, pois isso é 
o 
que podemos chamar, ainda que às avessas, de Distribuição de 
Renda, ou 
seja, todo mundo que pode paga um pouco, e TODOS tem acesso. É 
simples.  
 
Sejamos francos, com o fim do IG, a Telefônica vai abaixar o preço do 
seu pulso telefônico? POR ÓBVIO QUE NÃO. Nós só estaremos 
fazendo que 
seu lucro aumente. E não só o lucro da Telefônica, mas também o de 
todos 
os outros provedores pagos. Ouvir os tubarões dos provedores pagos 
é 
retroceder a Internet no Brasil, que, entre os países considerados 
emergentes, tem o melhor índice de acesso a rede no Mundo.  
 
Quantas escolas públicas não se utilizam do IG? Centenas, talvez 
Milhares!!! Pois não podendo pagar um provedor, colocam a 
disposição do 
aluno uma conexão com a IG, não só por ser grátis, mas também por 
ser 
atualmente a melhor conexão discada do Brasil.  
 
O País que luta pela FOME ZERO, deve lutar também pela 
EXCLUSÃO DIGITAL 
ZERO, pois sem acesso a Internet, logo estaremos de volta a Idade 
Média. 
Atenciosamente  
(Ricardo Luiz Salvador) 

 Excelentíssimo Sr. 
 
Inicialmente considero necessário um parêntese para a defesa desta 
Agência,cuja imagem foi maculada por email aparentemente gerado 
pela Abranet e 
divulgado pelo provedor IG em seu endereço eletrônico. 
 
O conteúdo de tal comunicação, se confirmado, revela uma tentativa 
de 
manipulação desta respeitável Agência que é mais que criticável. 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

 
Todos nós que acompanhamos a trajetória da Anatel desde sua 
criação e a 
lisura com que tem atuado, não podemos deixar de manifestar nossa 
indignação 
com o ocorrido. 
 
Na qualidade de cidadãos, que prezamos e respeitamos o trabalho 
desta 
Agência, nos resta apenas lamentar o ocorrido e manifestar nossa 
plena 
confiança que este ato será tratado com o rigor merecido. 
 
Tecidas estas considerações, e aproveitando o ensejo para contribuir 
na 
discussão sobre a universalização do acesso, gostaria de trazer à luz 
as 
seguintes conjecturas: 
 
Não há dúvida que a Internet Grátis foi um grande avanço na inclusão 
digital. 
 
Apesar de ter conta em provedor pago, sou também assinante de 
provedores 
grautitos por segurança. Tenho atualmente funcionários que têm em 
casa 
antigos computadores 486 doados com os quais acessam a internet 
utilizando somente a internet grátis, por ser a única modalidade 
possível dentro de 
seu orçamento. 
 
Pode-se questionar esta modalidade com a crítica à diluição de seu 
custo 
no 
preço da chamada, como argumenta o email acima mencionado, no 
entanto, 
deve-se ter em conta que o país tem um contingente de mais de 10 
milhões 
de 
famílias que embora não sejam miseráveis, não têm acesso à internet 
por 
não 
ter capacidade financeira para pagar por ela. 
 
Contrariamente a outros serviços (de telecomunicações ou não), o 
provimento 
de acesso à internet proporciona também a cidadania, 
consubstanciada na 
percepção da organização do Estado e da sociedade, na 
possibilidade de 
participação e principalmente na educação. 
 
No meu ponto de vista, o fim do acesso grátis diminuiria o valor e a 
abrangência de iniciativas  tão louváveis como o enorme esforço que 
vem 
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sendo dispendido pela Administração Governamental na produção de 
transparência e melhoria da capacidade de planejamento 
consubstanciados 
na 
interface com a sociedade através da Internet. 
 
Ao limitar esta transparência àqueles que podem pagar pelo acesso a 
Sociedade Brasileira estará perpetuando o atual modelo de exclusão 
da 
cidadania, ao invés de transformá-lo em socialmente mais justo, 
resumindo-se 
a torná-lo revisto e modernizado (e talvez mais eficientemente 
excludente). 
 
Como no meu caso, a internet grátis é também uma alternativa aos 
assinantes 
de provedores pagos(redundância de rede) de alto valor estratégico 
quando 
aqueles provedores sofrem algum tipo de pane. Além de pressioná-
los a um 
aumento de qualidade de oferta de serviços como condição de sua 
permanência 
no mercado. 
A existência de provedores de acesso gratuito é sem dúvida uma 
grande 
contribuição para o avanço da sociedade brasileira e seu Interesse 
Público e 
Oportunidade são inquestionáveis. 
Quanto a seu modelo de financiamento para este setor, vislumbro 
duas 
vertentes: 
a) a manutenção do atual modelo; e/ou 
b) a utilização de recursos do Fundo de Universalização das 
Telecomunicações para este fim. 
Respeitosamente subscrevo a presente. 
(Romeu Meirelles - SMC Consultoria) 

 Prezados Senhores,  
 
Eu sou uma das muitas usuárias da internet grátis, e acho descabível 
a  
atuação do Sr. Roque Abdo - Pres. da Abranet, quando diz mentiras 
para  
justificar esta atuação deplorável, de querer podar as pessoas de 
utilizar a  internet através da internet gratuita.  
Ele está alegando que, nós usuários pagamos a internet gratuita 
através da  conta de telefone.  
Eu gostaria de saber se, quando a internet grátis acabar se a conta 
de  
telefone vai abaixar, e, se a custo para ter um provedor será menor, 
pois  aumentará o nr. de usuários.  
Porém como estas empresas teem fins lucrativos elas provavelmente 
não irão  diminuir o ser valor nas mensalidades.  
Espero que a Anatel, como órgão regulador e responsável, não 
permite que pessoas como este Roque abdo tenham sucesso, e, que 
acabem com a  possibilidade de abrir a internet a tantos usuários, 
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como ocorre hoje graças  a INTERNET GRATUITA.  
Eu, como muitos usuários, somos a favor da continuidade da Internet  
gratuita.  
Agradeço a sua atenção e aguardo uma resposta de recebimento e 
conhecimento  deste e-mail.  
(Solange Moni) 

 Um sujeito desse que dá uma declaração desse conteúdo, ainda 
consegue ser  
presidente de algma instituição, O considero um crimonoso, isto, 
prejudicará  
todos nós que lutamos para ter acesso a informação digital. Ele 
deveria ser  
presidente de associação de cachorro, de SUIPA, etc.  
Merecemos respeito e muito.  
 "....dizendo mais ou menos o seguinte:  
> "fiquei sabendo pela imprensa que as Operadoras de telefonia 
subsidiam com  
infraestrutura e repasse de dinheiro os assinantes de Provedores 
Grátis. Eu  
não quero saber disso não! O que eu quero é que o dinheiro dos 
pulsos  
telefônicos fique mais barato! Então sou eu que estou pagando a 
conta dos  
internautas grátis? Sou contra!"  
Obviamente este é um texto base que precisa ser modificado por 
quem manda.  
 
Certo de contar com a compreensão de todos,  
Roque Abdo" 
(Anderleys Moraes) 

 fiquei sabendo pela imprensa que as Operadoras de telefonia 
subsidiam com infraestrutura e repasse de dinheiro os assinantes de 
Provedores Grátis. Eu 
 não quero saber disso não! O que eu quero é que o dinheiro dos 
pulsos telefônicos fique mais barato! Então sou eu que estou pagando 
a conta dos internautas grátis? SOU CONTRA! 
(VRS - Provedor Internet) 

 Soube por intermédio de amigos e de jornais que estão cobrando 
mais caras as ligações telefônicas de todos, para pagar o acesso 
Internet daqueles Internautas que usam a Internet Gratuita. 
Não acredito que isso possa ser verdade. que minha tiazinha que 
mau usa o telefone, muito menos computador, esteja gastando os 
míseros trocados de sua aposentadoria, pagando conta de telefone 
que serve para dar outros serviços de graça para outras pessoas. Se 
isso for verdade, está comprovada a ganância capitalista, que 
sobrevive da injustiça social. 
Não acho certo que todos nós tenhamos que gastar cada dia mais 
com telefone. De fato não concordo com isso. 
Obrigado, 
(Marcio Arantes) 

 Fiquei sabendo pela imprensa que as Operadoras de telefonia 
subsidiam com infraestrutura e repasse de dinheiro os assinantes de 
Provedores Grátis.  
 Eu não quero saber disso não! O que eu quero é que o dinheiro dos 
pulsos telefônicos fique mais barato!  
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Então sou eu que estou pagando a conta dos internautas grátis?  
Sou contra! 
Atenciosamente, 
 (Valtair José Cardoso de Varga - Gerente Geral - Conect Informática 
Ltda)  

 Não entendo nada de computador, tão pouco de tecnologia, minha 
profissão trata do ser humano. Mas pelo que li e andei recebendo de 
informações, não creio que seja honesto que pessoas como eu e 
muitas outras que conheço, que utilizam a Internet através de um 
Provedor pago, esteja também pagando a conta de Internet daqueles 
que usam os Provedores Gratuítos. 
 As informações dão conta de que o dinheiro de minha conta 
telefônica está sendo utilizado para que as Cias. Telefônicas dêem 
serviços de graça para os Provedores Grátis e ainda paguem para 
eles. 
 Não imagino que num Brasil de tamanha desigualdade social, ainda 
exista uma coisa desse tipo, muitos privilegiam poucos, isso é um 
absurdo. Não concordo com tal prática, acho que se isso pode ser 
feito, então que essas empresas dêem remédios de graça para a 
população que necessita, daí essas viverâo mais e poderão gastar 
mais com telefone. 
 Como disse não entendo nada disso, porém do meu dinheiro eu 
entendo. Não quero pagar a conta dos outros. 
 Muito obrigado pela atenção, 
(Mirian C. Martinatti) 

 É sabido por todos que OPERADORAS estão de conchavo com o IG, 
eles dividem na calada da noite o dinheiro gerado por pulsos 
telefonicos fazendo com isso a SAFADEZA da Internet Grátis! 
Ou todos tem ou ninguém tem! 
Muito Obrigado! 
(Magdiel Da Costa Santos    - CEO - FS Internet) 

 Senhores, 
 Tomei conhecimento pela mídia, nos últimos dias, de que parte dos 
valores que são pagos em minha conta telefônica, são utilizados para 
"BANCAR" a conta de serviços que são oferecidos 
GRATUITAMENTE por Provedores de Acesso Internet. Não acredito 
que seja justo e democrático que todo o POVO Brasileiro pague 
(anualmente cada vez mais) para que alguns tenham serviços 
gratuítos. Serviços estes que nada têm haver com Telefonia e 
certamente são utilizados pela minoria dos brasileiros. 
Imagino que, se está sobrando dinheiro para dar coisas de GRAÇA, 
então os preços devessem baixar ou no mínimo não aumentar. 
Porque não fazer com que aqueles que usam serviços gratuítos 
passem a pagar e a maioria deixe de pagar o uso do telefone ? 
Acredito que isso NÃO seja correto, num país como o Brasil, onde a 
maioria mal tem acesso aos serviços básicos, que são direitos 
Constitucionais. 
Espero que sejamos um País mais justo e democrático, onde 
possamos pagar no máximo por aquilo que usamos. Sou CONTRA 
pagar a conta dos Internautas. 
 Atenciosamente, 
 (Mauro R. Martinatti) 

 Li na Zero Hora que os preços das ligações estão mais caros pro 
pessoal financiar a internet Grátis!!!! 
 isso é um absurdo !!!!!! 
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 Estão quebrando os coitados dos provedores com o meu dinheiro. 
QUERO AS LIGAÇÕES MAIS BARATAS!!! 
 (Luciano Teixeira) 

 Já temos um mal serviço da empresa Telemar , basta olhar  para o 
nuneros de açoes 
na justiça da Estado do ES. Será que o premio é aumentar preços. 
Compraradostari- 
fas , com outras empresa de primeiro mundo ,  é uma verdadeiro 
absurdo ...Relembre ,  
os maiores aumentos foi da tarifas telefonicas ,  que virou industrias 
de preços . Não 
é  solução . com tarifas aumentada , e sim com avanço de tecnologia  
de pronta , equi- 
pamentos de ultima geração. Por isto sou contra , para aumentar 
qualquer tarifa.Espero  
que sejam prudentes . Obrigado SaintClair Gomes da Costa 
(Saint Clair Gomes da Costa) 

 Gostaria de manifestar o meu descontentamento e repúdio por 
tamanha ignorância e desrespeito aos contribuintes de todo o Brasil 
por parte da ANATEL. 
Em meio a uma discussão em torno do analfabetismo digital na 
sociedade brasileira, onde há uma mobilização no sentido de 
viabilizar o acesso público a todos os meios de comunicação 
disponíveis no Brasil, principalmente no que tange à comunicação 
digital, o governo adota medidas para baratear o custo de 
equipamentos de informática, bem como incentivar o 
desenvolvimento de novas tecnologias. 
A ANATEL, agência que, do meu ponto de vista, foi criada com o 
intuito de amparar os usuários, fornecer a estes dispositivos de 
defesa contra medidas abusivas das operadoras de telefonias móvel 
e fixa, regulamentar e incentivar a expansão dos serviços já 
existentes ou a serem disponibilizados, em resumo, uma agência em 
prol dos direitos dos usuários da telefonia, vem caminhando no 
sentido oposto ao propor o fim do pulso único na tarifação telefônica, 
uma vez que com tal medida destrói o acesso à internet pela 
população economicamente menos provida de recursos, que 
aproveita-se dos incentivos por redução na tarifa por pulso único para 
o acesso à internet. 
Espero com esta contribuição ter participado ao Conselho não só a 
minha opinião, mas também a de muitos cidadãos, que como eu se 
sentem lesados em seus direitos. 
Obrigado 
(Walter Breuel) 

 eu não concordo com o fim do pulso único! 
(Tiago Santos Figueredo) 

 Sou contra o fim do pulso único ao acesso da internet. 
(Milla Andre Ribeiro) 

 quero deixar a minha opinião sobre o assunto, em primeiro lugar uso 
com frequencia a internet seria mais um a não usar mais porque 
perderia o meu emprego pois uso para trabalhar dependo dela para 
sobreviver. 
   por favor sei que voces são pessoas inteligentes e não vão deixar 
isso acontecer,igual a mim tem muitas que estão do mesmo.posso 
dar uma opinião:porque voces não coloquem uma taxa por 
exempol:10,00(dez reais)por mês sem pulso.  
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desde ja agradeço.    
(Amarildo Chinelato) 

 Que continue sendo cobrado o impulso do mesmo jeito que é hoje. 
(Athanazio Pereira dos Santos) 

 Deve-se manter o acesso a internet por pulso único. Não vejo como 
correta a cobrança do acesso a Internet como serviço diferenciado. 
(William R G Estrela) 

 Sou à favor da tarifa unica para conecção de internet. Com preços 
acessives. 
(Geraldo Kleber Cisneiros de Albuquerque) 

 Nao concordo com nenhum regulamento que vise aumentar valores 
pelo uso de Internet, ora em igual condição, com o uso do 
telefone..feriados, finais de semana de horário pós zero hora. 
Deverão continuar reduzidos, a fim de que o cidadão de menor 
codição financeira possa usufruir dessa ferramenta, para seu 
proveito..estudos ,pesquisas, lazer, como no presente ocorre. Se 
houver um incremento..facilidades, melhor preço...mais pessoas 
poderão acessar e então aumentar a receita da operadora, e não 
lesando mais ainda o bolso do usuário. 
(Neiva Rosane Oss Vargas) 

 Não concordo em extinguir a cobrança do pulso único para acesso 
ilimitado à Internet via telefone nos finaisde semana, feriados 
nacionais e madrugadas. 
(Rosangela Miliorini) 

 Gostaria que houvesse uma cobraça unica, em um valor acessivel, 
para acesso ilimitado a internet. 
(Carlos Velozo de Oliveira Junior) 

 Após ter participado da Consulta Pública anterior  nº 372 a respeito 
de tema semelhante e analisado o documento da Consulta Pública nº 
417, e considerando os objetivos sempre expostos pela Anatel quanto 
a um novo modelo de Acesso a Serviços Internet exponho abaixo 
alguns comentários: 
 
Para realmente acabar com a exclusão digital, fortalecer a economia 
nacional e gerar novos empregos e manter claro os existentes, seria 
mais viável se regionalizar a nível de DDD as chamadas telefônicas 
para a  Internet usando o 0i00 e um novo tipo de contrato entre Teles 
e Provedores com condições isonômicas para o fornecimento de links 
de acesso e E1s ou linhas telefônicas comuns. 
Isso com certeza não ocorre atualmente, então se vamos mudar o 
modelo de negócios vamos fazer as coisas às claras, afinal é para 
isso que existem audiências e consultas públicas.  
Para que o 0i00 aconteça de uma forma que permita equilíbrio e 
oportunidade de livre concorrência entre os pequenos e grandes 
provedores, entre as Teles e os gratuitos.  
 
Se não houver investigação a respeito, continuarão vários contratos 
nebulosos entre Teles e Gratuitos contrariando dispositivos 
constitucionais e da LGT. Isso não é uma acusação e sim uma 
dedução visto o atual cenário que vejo desenrolar, assim como 
análise de diversas manifestações que vejo na imprensa de 
representantes desses dois lados, cada um está tentando puxar para 
o seu lado e gritar contra o que afeta o seu bolso.  
E deduzindo mais, aprovado o 0i00 do jeito que estão querendo sem 
nenhuma investigação ou análise desse modelo de negócios entre 
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Teles e Gratuitos, haverá um monopólio de grandes empresas e uma 
dizimação em masse de pequenos e médios proveodres. E não é o 
mecanismo do 0i00 que me preocupa ou como isso tecnicamente irá 
funcionar  e sim o impacto que terá sobre os 1200 pequenos 
empresários que pagam caro seus links e E1s. 
Se formos analisar tecnicamente poderemos ter problemas sérios de 
interconexões a nível nacional de chamadas telefônicas pois duvido 
que o sistema de telecomunicações esteja preparado para tamanha 
sobrecarga. Mas isso cabe uma análise técnica a respeito. Mas 
voltando ao assunto que eu acho mais mercadológico e visando 
também reafirmar as palavras do nosso novo Presidente Sr. Luiz 
Inácio Lula da Silva, que prometeu dar atenção às pequenas e 
médias empresas do nosso país, entre elas estão esses 1200 
provedores. 
Evitar o desemprego e mais, dar incentivos para a criação de novos 
empregos e nada mais justos do que incentivar mais e mais 
empresas provedoras de Internet e que de 1200 de repente 
possamos quintuplicar esse número. São mais e mais empregos a 
serem criados. 
Para isso novos preços e novas condições tem que ser negociados 
junto às Teles, pois isonomia é fundamental. 
Senão teremos em pouco tempo um monopólio de grandes empresas 
fornecendo esse acesso, o que duvido seja a intenção da Agência 
Nacional de Telecomunicações que vem pregando a Democratização 
do Acesso a Internet. 
 
Claro que tarifas de interconexão nesse caso tem que ser revistas, da 
melhor forma possível, mas acredito que traduzir toda essa idéia em 
números para torná-la prática é o maior desafio. Isso não compete a 
mim mas talvez uma comissão formada de representantes de Teles, 
provedores pequenos (associação ), provedores grandes e gratuitos. 
(Murilo Oliveira - Acessoline Soluções de Informática) 

 É de interesse do novo governo dar aos brasileiros uma nova 
esperança, com menos carga tributária, maior competividade e 
melhores condições de vida e um tratamento de maior igualdade 
social e econômica. Dessa forma se as entidades regulamentadoras 
irem de encontro a essa esperança estarão frustando sobremaneira o 
intuito do atual presidente. Nós usuários do sistema de telefonia 
necessitamos das vantagens que o pulso atual oferece, pois 
deixamos muitos de nossos afazeres que dependem de acesso a 
internet para os horários de menor tributação. Necessário se faz, caso 
não haja um consenso quanto a esse novo sistema, que outras 
alternativas sejam tomadas, mas que não inflem a já difícil situação 
de sobrevivência nesse país. 
(Pedro Grama de Oliveira) 

 Contra o fim do pulso único. 
(Wesley Pestana Baratela) 

 Prezados Senhores 
 
Em atenção à audiência pública que a Anatel fará realizar, e sempre 
pensando em contribuir com a Anatel na busca de novas alternativas 
para a Internet brasileira, o grupo de trabalho do Comitê Gestor da 
Internet-br elaborou alguns ítens que seguem para avaliação dos 
senhores. 
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Na visão do Grupo de Trabalho do CGI-br, a consulta pública 4171 é, 
certamente, do maior interesse, tanto para a comunidade internet 
brasileira, como para os provedores de acesso e serviços. 
 
Desde já o GT-CGI-br expressa seu total apoio ao conceito de que 
o provimento de acesso e serviços Internet é atividade de valor  
adicionado e, portanto, não uma atividade de telecomunicações. 
 
- que a proposta 4171 visa a criar novas modalidades  
 
Para que se consiga vislumbrar melhor o alcance da consulta, a 
Anatel 
poderia colocar em termos mais claros e simples alguns pontos 
importantes 
da consulta pública: 
 
- que a proposta 4171 visa a criar novas modalidades de acesso, e 
que fica 
expressamente mantida a forma de uso atual do STFC, o que implica 
em 
manutenção de tarifa telefônica diferenciada para acessos após meia-
noite 
e aos finais de semana; 
 
- que os provedores podem continuar a operar sem necessidade de 
licenças 
especiais. É claro que para obtenção de numeração para as novas 
modalidades, a Anatel deverá ser consultada; 
 
- que a Anatel concederá numeração para os planos alternativos aos 
provedores que se identificarem como tais, baseando-se no cadastro 
de 
provedores do Comite Gestor da Internet-br; 
 
- que se explicitem melhor os mecanismos pelos quais será 
preservado 
o ambiente competitivo, especialmente aos provedores pequenos e  
médios, especialmente se houver liberação aos operadores para que 
operem serviços de valor adicionado. 
Após a audiência pública, o CGI-br estará em condições de dar 
sua contribuição oficial à consulta. 
Atenciosamente, 
(Demi Getschko - grupo de trabalho do CGI-br) 

 Prezados Senhores  
 
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS USUÁRIOS DE ACESSO 
RÁPIDO - ABUSAR, associação sem fins lucrativos, fundada em 
02/06/2001, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.266.623/0001-24, 
sediada na Avenida Nove de Julho, 4814 – Jardim Paulista – São 
Paulo – SP – CEP 01406-200,  cujo objetivo é a representação, 
proteção e defesa dos usuários, e futuros usuários de acesso à 
Internet, em todas as instâncias onde se fizer necessário, 
representando estatutariamente seus associados, vem apresentar os 
seguintes  
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Questionamentos e Contribuições à Consulta Publica 417  
 
1 – Nos acessos discados feitos pelo código 0700, para qual rede IP 
será encaminhado o tráfego dos usuários ?  
E nos acessos feitos pelo código 1700 ?  
Existirão 0715, para acesso via Telefonica, 0721 para acesso via 
Embratel, 07... para a COMSAT, VESPER, DIVEO, AT&T, GVT, 
IMPSAT, METRORED, ONDA, VANT, etc... ?  
O que será implementado para que se assegure uma escolha livre e 
efetiva do link de acesso à Internet ?  
 
2 - Por que a Anatel está criando uma regulamentação para acesso a 
um SVA, representado pelos PASI, ao invés do acesso direto a um 
serviço de telecomunicações, no caso, aos backbones dos 
autorizados de SLE, SRTT ou SCM ? Por que acesso ao PASI e não 
acesso à internet ? 
 
3 - Segundo o item XIV do Art. 4.º, os serviços de telecomunicações 
envolvem a oferta de transmissão, emissão ou recepção de 
informações de qualquer natureza.  
 
Se os PASI não possuem equipamentos, nem são prestadores de 
serviços de telecomunicações, por que a Anatel está criando esta 
atividade em uma regulamentação de serviços de telecomunicações, 
se ela é absolutamente desnecessária para o acesso a internet ? 
 
4 - Ao impor em uma regulamentação, com força de lei, a utilização 
de serviços desnecessários, prestados por empresas alheias a área 
de telecomunicações, como os PASI, a Anatel não estaria violando o 
Código de Defesa do Consumidor, ao institucionalizar vendas 
casadas ? Isto também não significaria um ônus desnecessário para 
os usuários, devido ao fato dos serviços oferecidos pelos PASI 
poderem ser encontrados até gratuitamente na própria internet ?  
 
5 - No novo contexto criado pela regulamentação, quais empresas de 
telecomunicações desempenharão as funções de PSCI da Norma 
004/95, fornecendo os IPs válidos que permitirão a conexão dos 
equipamentos dos usuários a rede internet, nos acessos discados 
que utilizarem os novos códigos 700 e 1700, já que por força do 
acórdão do STJ emitido em 03.09.2001 no caso Sercomtel, que 
interpreta o artigo 61 da LGT, os PASI por serem prestadores de SVA 
não poderão fornecer números de IP para os usuários ?  
 
6 - Caso as funções de PSCI da Norma 004/95 passem à ser 
desempenhadas exclusivamente pelas concessionárias de STFC, 
através de suas portas IP, isto não criaria um monopólio das 
incumbentes em suas áreas de atuação, devido a condição 
absolutamente dominante que elas possuem ?  
 
7 - A criação dos PASI não poderia ser interpretada como uma 
tentativa de ocultar um monopólio das concessionárias de STFC nas 
conexões internet que utilizem os códigos 700 e 1700, passando para 
os usuários a falsa idéia da existência de concorrência nestes 
serviços ? 
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8 - A iniciativa de desfazerem-se de suas redes IP para tornarem-se 
simples locatários de  portas IP das concessionárias de STFC, que 
passaram a realizar toda a tarefa de conexão à internet, que deveria 
ser feita por eles, foi dos próprios provedores de acesso.  
 
Sem possuir redes IP próprias e contratar backbones de terceiros, 
que não necessariamente o das concessionárias de STFC, o 
provedor de acesso perde totalmente a sua função de  mercado.  
 
A criação dos PASI pode ser considerada uma tentativa da Anatel de 
intervir no mercado, criando uma demanda artificial para a existência 
de provedores que abdicaram das tarefas que justificavam as suas 
existências ? 
 
9 - Em que parte da regulamentação está definido que os novos 
códigos de acesso conviverão com o modelo atual de pulsos por 
utilização ? 
 
10 - Se a nova regulamentação substituirá a Norma 004/95, acabando 
com o PSCI, o que os provedores de acesso que ainda trabalham 
com equipamentos próprios para conexão internet deverão fazer com 
os seus equipamentos ?  
 
Neste caso, devido ao acórdão do STJ eles não estariam prestando 
clandestinamente um serviço de telecomunicações ? 
 
11 - A regulamentação demonstra que a Anatel está acatando a 
interpretação do STJ para o artigo 61 da LGT. Sendo assim, porque a 
Anatel não criou uma regulamentação para  enquadrar os provedores 
de acesso internet como empresas de telecomunicações, o que  
incentivaria a concorrência, por motivar que eles pudessem ter vida 
própria, ao invés de viverem em função das portas IP das 
concessionárias de STFC ? 
 
12 - Por que não serão realizadas audiências públicas na região da 
Telemar, apenas nas áreas atendidas pela Telefonica e Brasil 
Telecom ? Agindo desta forma, a Anatel não estaria cerceando o 
direito de manifestação dos consumidores daquela região ? 
 
13 – Segundo a Lei nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), 
que define, em seu artigo 60, §1º, serviço de telecomunicações, 
verbis:  
 
“Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que 
possibilita a oferta de telecomunicação. 
§ 1º Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 
radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo 
eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, 
sons ou informações de qualquer natureza (grifo nosso).  
Assim, o acesso à Internet se engloba no serviço de 
telecomunicações, haja vista que o termo “imagens” está 
expressamente embutido no artigo 60, § 1º da Lei nº 9.472/97 (Lei 
Geral de Telecomunicações) e  “dados” nada mais são que 
informações, expressão também contida nesta lei.  
Por que a ANATEL, que deveria pugnar pela difusão de corretas 
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informações, informa que o acesso à Internet é um Serviço de Valor 
Agregado ?  
Botucatu, 15 de janeiro de 2003 
Atenciosamente 
 (Miguel Suarez Xavier Penteado) 

 Consideração sobre a contribuição enviada pelo Sr. Jorge Luis Dos 
Santos B. Diretor do Grupo Integrado de Marketing GIM via e-mail a 
este orgão, pelo endereço biblioteca@anatel.gov.br no dia 14/01/03 
as 16:42:28 como destinatário jlsantos@northpoint.com.br e enviada 
pelo próprio destinatário as listas interna de discussão da abranet.sp 
e Comunidade Internet. 
(Paulo Cesar Caldera Brantes) 

 Acredito que a cobrança de um valor diferenciado para o acesso a 
internet é interessante para o assinante, porém para a operadora isto 
pode gerar alguns problemas tais como: 
 
1) Interconexão : a cobrança da chamada deverá ter uma taxa fixa 
também para os números diferenciados que serão específicos para 
cada provedor. Neste caso a Anatel deveria regulamentar os 
provedores de internet. Cada provedor receberia uma numeração 
específica. 
 
2) Cliente : o cliente paga uma taxa fixa para a operadora? e a taxa 
para o provedor de internet? e se as operadoras resolverem (muitas 
já tem) ter provedores próprios? Isto iria acabar com os pequenos 
provedores.  
 
3) Provedores: Como citei acima, restariam somente grandes 
provedores ou preovedores gratuítos que fossem associados às 
operadoras. Isto diminuiria as opções aos usuários.   
 
4) Operadoras: Vamos supor que as operadoras alterem 
sistematicamente os números dos provedores (conforme proposta da 
ANATEL, porém algumas vezes utilizem números normais? Somente 
para ter participação na receita de interconexão??). Não será possível 
ter o controle. Como ficaria também as transimssões de fax?? e 
dados??. Ficaria muito difícil separar o acesso a dados - internet e 
outros tipos de dados. 
(Gustavo Lauro Korte Neto - Eagle Telephonics do Brasil Ltda.) 

 Os serviços deverão abranger as pequenas cidades, e não devera ser 
cobrado impulsos locais. 
(Alvaro Alves Resende) 

 É um absurdo que queiram acabar com o pulso único durante 
madrugadas, feriados e fins de semana. 
(Matheus Passos Silva) 

 Poderiam estar disponibilizando um acesso via "0800" ou outro tipo 
de acesso para trafego de dados na internet, os provedores 
cobrariam taxas tabeladas pela anatel pelo serviços de acesso à rede 
mundial de computadores ou o usuário poderia pagar uma taxa 
mensal fixa para a sua operadora de telefonia pela utilização do 
acesso ao serviço que poderiamos chamar até de "0600" a qual não 
seria tarifada por pulsos. 
Além da internet discada temos problemas com o acesso via ADSL e 
outras do gênero, pois somos obrigados a pagar por um provedor 
mensal sem necessidade, este tipo de situação deve ser regularizada 
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multando qualquer operadora que obrigue seu usuário a utilizar o 
provedor. 
(Alex campos souza) 

 As tarifas Futuras que serão cobradas poderiam por lei, não poder 
ultrapassar os valores atuais que são cobrados, como no uso da 
telefonia fixa na forma dos pulsos. 
Seria interessante também que o período da Meia Noite até as 6 
horas da manha continuasse com uma cobraça única e barata, que 
se utilizasse assim um código diferenciando pra esse horário,mas 
com tarifa pequena como a atual. 
Onde os serviços  de conexão (acesso através de alguma tele) 
melhorasse a qualidade. 
(Iara Cristina Damasceno de Lima) 

 Gostaria de expor aqui minha satisfação em favor da ANATEL, em 
relação a consulta publica que ira permitir que cidades tao pequenas 
no Brasil possam ter acesso a internet de modo mais economico.  
Eu particularmente dono de um provedor desde 1995 acho que isso 
ira beneficiar em muito os velhos e novos usuarios e alavancar os 
provedores já existentes em todo o pais.  
Temos que ser mais ageis em relação ao mundo, andando sempre na 
frente, para que possamos ser exemplo de tecnologia e nao somente 
como pais agricola. 
(Airton Tadeu de Souza - Farolbr Networks LTDA.) 

 O acesso gratuito à internet deve ser bancado totalmente por quem o 
oferece. As operadoras não poderiam repassar recursos arrecadados 
para os provedores. A não ser que o fizessem para todos 
indistintamente. 
(Daniela Lago Martins) 

 Deve haver tratamento isonômico das operadoras de telefonia aos 
provedores de acesso à internet. 
(Luciana Lago Martins) 

 Acho válida a proposta da Anatel para o acesso a serviços Internet, 
com preço único de conexão, desonerando a população mais carente 
e sem acesso que atualmente paga pelos mais privilegiados. Moro 
atualmente no Reino Unido onde o acesso a Internet funciona 
exatamento nos moldes da proposta da Anatel e só tenho elogios ao 
sistema. Os provedores de acesso a Internet tem acordos com as 
prestadoras de servico telefonico e cobram uma taxa fixa pelo acesso 
independente do tempo de conexão. Exstem diferenças nos preços 
de acordo com diferentes pacotes como: acesso ilimitado, "tardes e 
finais de semana", etc. Sou usuário do sistema e comparando com o 
normal "pay as you go" gasto muito menos com conexão agora. Só 
queria dar o meu depoimento que a proposta é boa e se justifica. Não 
pude ler toda a proposta mas acho que se não toca no ponto da 
diferenciação dos pacotes por tempo de conexão como mencionei, 
acho uma ótima idéia para ser incorporada à proposta. A vantagem é 
que se o usuário não pode ou não quer usar a Internet 24 horas, 
passa a ter a opção de se conectar das 18:00 as 8:00 e de finais de 
semana pagando um preço menor pelo pacote. Dentro desse pacote, 
se o usuário eventualmente decidir se conectar em horários nao 
cobertos pelo seu plano, passa a pagar por tempo de conexão. Sugiro 
uma consulta rápida aos diferentes planos de acesso aqui do Reino 
Unido pela Internet. Alguns endereços: www.freeserve.co.uk, 
www.fast4.net, www.bt.co.uk, www.telewest.co.uk 
(Rodrio José Firmino) 
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 1) Forçar um posicionamento por parte das teles sobre o prazo dos 
investimentos necessários (que não são pequenos) para que exista 
infra estrutura suficiente no acolhimento dos novos usuários das 
pequenas cidades que o 0700 vai proporcionar 
2) Sugiro que a Anatel cadastre as mensalidades e os descontos que 
os provedores vão praticar depois do lançamento do 0700, uma vez 
que pode haver uma guerra de preços e até mesmo um dumping por 
parte dos grandes provedores nacionais, para capitalizar os novos 
clientes. Isto poderá tirar do mercado vários provedores de atuação 
local, que não possuem fôlego para entrar em guerra de preços. 
(Geraldo Teixeira da Costa Neto) 

 Dispensa da necessidade de contratação de um provedor para 
acesso a serviços internet. 
(Alexandre Rodrigues Jeong) 

 Incluir número 0700 para exclusivamente para conexão à internet. 
(Antonio Carlos da Silva) 

 Aprovo o novo sistema proposto para Internet. 
(Adélio Torres da Silva) 

 Não honerar os provedores de acesso. 
(Kerlly Carapia Canto Coelho) 

 Separar tráfego de voz da internet. 
(Carlos Rubens Catão Aguiar) 

 Gostaria de salientar, que a regulamentação do serviço de acesso a 
internet, não deixa claro para o consumidor (usuário final), como é o 
funcionamento deste serviço, como e quando deve ser cobrado. 
 
As operadoras cobram um determinado valor para que o usuário 
tenha acesso a internet, mas obrigam o usuário a contratar um 
serviço de provedoria de conteudo, alegando que a ANATEL é quem 
obriga a utilização de um segundo provedor. 
 
Por que devo pagar por estes dois serviços? 
 
Isso não é claro para o consumidor, ou mesmo para juristas, o texto 
da regulamentação da margem a interpretações variadas. Mesmo um 
Engenheiro de Telecomunicações, não consegue entender a 
necessidade de se ter os dois serviços. 
(Caio de Castro Carceles) 

 Valor fixo de acesso à Internet, ou tarifa especial, via linha telefônica. 
(Sérgio Peroni) 

      A presente proposta de mudança no meu ponto de vista é 
bastante válida pois sou usuário da internet e por causa do atual 
sistema acesso apenas nos horários compreendidos entre 00:00 às 
06:00 e aos sábados a partir das 14:00 horas e domingos, com intuito 
de fugir do valor dos impulsos telefônicos . Obs.: Raramente consigo 
conectar-me nesses horários supracitados, pois sempre recebo 
mensagem de que não há sinal de linha ou não houve condições de 
connectar-se com o servidor devido a congestionamento. 
(Charles Xavier Soares) 

 A proposta é válida uma vez que abrangerá um maior leque da 
população principalmente a classe estudantil e bem como os 
internautas para conhecimento diversos. O atual sistema eletiza o uso 
da internet, fazendo com que os internautas com menor poder 
aquisitivo fiquem condicionados ao uso entre 00:00 as 06:00, sábados 
após das 14:00 até segunda  06:00, pois nestes horários as tarifas 
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são reduzidas. 
(Gerson de Matos Rocha) 

 Ëu acho que o sistema de tarifação para o interior deveria ser único, 
ou seja, não importa de onde usuário esteja o valor da conecção 
deveria ser o mesmo, também as tarifas deveriam ser estipuladas 
como únicas (acesso ilimitado). 
Obrigado. 
(Emerson Fernandes) 

 Srs. responsáveis pela Superintendência de Universalização 
 
   A internet tem sido um meio de comunicação praticamente inviável 
em pequenas cidades, isto devido ao único meio de acesso ser 
através de ligações interurbanas, que elevam muito a conta 
telefônica. É o que vem acontecendo na cidade de Chã de Alegria - 
PE. Se pessoas moradoras dos grandes centros, acham caro 
conectar-se usando ligação local, imagine os interioranos que tem 
como única opção encher os cofres das empresas de telefonia. Estas 
pequenas localidades são praticamente "excluídas" do meio digital. 
Como as escolas, o comércio, a população em geral poder 
desenvolver-se se não está vivendo no seu tempo?  
   Há pelo menos uns quatro meses atrás, a cidade de Chã de Alegria 
- PE, dispunha de acesso livre a  
internet, através do provedor Ig, mas este acesso foi cortado pela 
operadora TELEMAR, que acha inviável oferecer tal serviço naquela 
localidade. Este então foi o marco do fim da internet de baixo custo na 
cidade, pois o Ig oferecia acesso grátis e a conexão era feita de forma 
barata, apenas um pulso telefônico era cobrado por conexão. Após a 
retirada do Ig, restaram provedores pagos, o que não é nada demais, 
o problema é que além de pagos os provedores só poderiam oferecer 
conexões com um alto custo para o consumidor, no mínimo uma 
ligação interurbana que é cobrada minuto a minuto. Somos a favor de 
pagar pelo acesso a internet, mas não aguentamos pagar ligações 
interurbanas todas as vezes que quisermos navegar. Enquanto não 
houver uma análise a respeito desta exclusão digital, a internet jamais 
será universalizada no Brasil. 
(Carlos Renato dos Santos) 

 acho que a intenção de ampliar a acesso à internet a milhares de 
municípios uma grande idéia, porém, deve-se fazer que o preço seja 
accessível a muitos e que possamos ter a opção de escolher, na 
mesma hora em que formos acessar à internet, em escolher se pela 
linha telefônica ou pelo sistema do projeto. 
(Rogerio Patrocinio Gonçalves) 

 Prezados(as) senhores(as), Atuo na área médica(como autônomo) e 
sempre utilizo a internet para enviar e receber e-mail's o dia inteiro. 
seja para enviar aos convênios, bancos, ou afins, seja para receber 
dos mesmos. porém, com o advento da utilização dos serviços via 
internet serem bastante caros no período do dia, horário comercial, 
fico em desvantagem para poder desenvolver meu trabalho com 
eficiência e eficácia. também ao necessitar consultar sites que 
contribuam para minha atividade profissional (pesquisas 
principalmente) só posso fazê-la de madrugada quando os valores de 
custo são exorbitantes. possuo endereços eletrônicos em provedores 
gratuitos para diminuir minhas despesas. reitero portanto uma maior 
atenção para que esta idéia de acabar com estes provedores possa 
ser muito bem estudada, pois, no momento, nem todos têm condições 
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de ficarem pagando pela utilização dos serviços na web nos preços 
que estão sendo cobrados pelo mercado. sugestões não sei se teria 
agora, porém, gostaria que pelo menos neste ítem, a internet ao 
alcance de todos com preços a nível brasil, sejam melhores definidos 
dentro da realidade em que nos encontramos. 
Gostaria que, se possível, quaisquer dúvidas em relação a minha 
explanação, entrarem em contato comigo. 
estarei ao inteiro dispor. 
parabéns pela inicitiva, 
atenciosamente, 
(Flávio Calsavara de Senna Horta) 

 O uso da Internet via linha discada deve ter uma tarifa unica, 
independente do tempo de acesso e do provedor usado, sem que o 
usuario fique prejudicado por lentidão causada pelas operadoras, 
ocasionando gargalos de uso, e alegações de acumulo de usuarios. 
O uso deve ser ilimitado tanto para modem convencional (analogico) 
como para digital (isdn). O preço cobrado deve ser compativel com o 
poder aquisitivo do povo Brasileiro. Todo cidadão deve ter direito ao 
acesso sem ter que pagar impulso como nas ligações de voz. 
(Afonso Abilio Nunes Blaz) 

 Estipular a capacidade do link em relação ao numero de usuarios . 
(Marco Antonio Rodrigues Rios Santos) 

 Não concordo. 
(Neimar Pereira da Silva) 

 Manter a a atual estrutura tarifária da operadoras de stfc com a 
cobrança de um pulso por ligação apóz meia noite diáriamente e aos 
fins de semana apoz as 14 horas de sabados e tempo integral aos 
domingos e feriados nacionais sem o que, a inclusã digital não 
funcionará pois ter um micro e provedor grátis não basta;é necessário 
que o usuário tenha dinheiro para pagar a conta do telefone no fim do 
mes,senã vejamos a inadimplencia junto as operadoras. 
(Roberto Ricardo da Silva) 

 Achei excelente os itens em estudo publicados no ESTADO DE 
MINAS dessa semana. Espero que sejam regulamentados logo. 
Inclusão digital JÁ !!!!! 
O uso da internet no Brasil está travado literalmente, pelo custo da 
conexão telefonica, mesmo para pessoas como eu, profissional liberal 
(médico), pq as consultas científicas na rede ficam muito caras se 
realizadas com a frequência com que devem ser feitas. Antes de se 
aprovar todos esses ítens, pq não mudar o horário de tarifa reduzida 
de dias úteis para a partir das 21 horas? 
(Jose Vinicius Bicalho Costa) 

 Penso que só há uma forma de universalização do acesso a internet. 
Esta forma é bastante simples. 
A cobrança pelo acesso a internet deve se dar da mesmo forma como 
é feita nos finais de semana (sábados, a partir das 14 horas e 
domingo, o dia todo), ou seja, um pulso por cada conexão, 
independentemente do tempo, isto em qualquer dia da semana. 
(José de Arimatéa Freire de Souza) 

 Concordo com plano de tarifa unica para internet. 
(Gilmar Rodrigues) 

 Precisamos mudar e para melhor, pois do jeito que está não pode 
ficar, pagamos um absurdo pela internet no Brasil, e não temos o 
acesso que todos precisam, pela lerdeza da conexão e pelo preço. 
Mais espero que conta banda larga tudo melhore e também os preços 
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que deveria ficar entre 30 e 50 reais mensais, que seria um preço 
muito bom para os padrões brasileiros. 
(Roberto Silva) 

 Acessar a internet atualmente pelas atuais torna-se muito 
dispendioso, não só em termos de custo do telefone mas também 
pelo pouco tempo de acesso.  
A questão é: numa mesma região ou cidade onde existam vários 
provedores locais, será possível que determinado provedor cobre por 
pulso telefônicos e outro pela tarifa flat? Quem vai determinar a forma 
de pagamento? O usuário ou o provedor? Espero que não somente 
aquele que não tenham acesso a rede  por questões de que não 
provedores em todo o Brasil,pois teriam que fazer interurbanos mas 
também os usuário que aceesam apenas nos fins de semana ou 
madrugadas. E que a internet gratuita continue colaborando para a 
popularização e democratização da internet. Que fosse tambem 
publicado na grande imprensa jornais, revistas de circulação nacional 
o funcionamento do sistema que entrará em vigor. Todas as formas 
poderão coexistir? De que maneira? 
A tarifa flat seria bastante interessante se o seu valor não for 
exorbitante, tornando-se mais caro qe os pulsos telefônicos; e que 
como já disse a internet grátis não desapareça. 
(Alexandre Luiz de Castro Ovelar) 

 Acho essencial e urgente a oferta de tarifa plana nas ligações 
telefônicas para acesso à Internet, com assinatura de custo fixo 
mensal, independente do tempo de uso e da região geográfica, nas 
condições ideais. Não sendo possível o acesso ilimitado, pelo menos 
oferecer pacotes de horas mensais, a preço fixo. Os preços devem 
ser compatíveis com a realidade do poder aquisitivo dos brasileiros, 
sendo assim, bem abaixo das ligações tarifadas por pulsos, e abaixo 
das caras opções por banda-larga. As empresas de telefonia 
poderiam limitar um certo número de linhas para acesso à Internet em 
cada subestação, para conciliar com as chamadas telefônicas de voz, 
se não houver outra solução técnica que elimine tais conflitos. Os 
provedores de Internet "gratuítos" são um engodo: é como se uma 
fábrica de Leite dissesse que distribui o Leite gratuitamente, mas a 
embalagem custa R$ 3,00. Ou seja, não se paga a mensalidade para 
o provedor, mas o custo (muito maior) está embutido nas tarifas 
telefônicas. 
(José Augusto Aguiar Duarte) 

 A lei de regulamentação dos serviços "Internet" deve tratar a Internet 
como um novo meio de telecomunicação, como o telefone por 
exemplo.  
A Internet hoje é um meio de ligarmos através de uma via de 
transporte de pacotes digitais, qualquer coisa que o usuário desejar, 
sejam dados, voz encapsulada em pacotes IP, imagens, videos, 
sejam redes privadas virtuais ou sejam comunidades de usuários. 
Não tem mais sentido existirem os "Provedores de Acesso" que não 
estão habilitados para isso, pois não tem a infraestrutura necessária, 
só disponível nas empresas de telecomunicações, como as 
operadoras de telefonia e de televisão à cabo.  
Deve haver a diferenciação de serviços telefonicos e de serviços de 
acesso à Internet, com tarifas diferenciadas e com livre concorrência 
entre todas as operadoras de telecomunicação. 
No inicio da Internet os "Provedores de Acesso" eram necessários, e 
eram um apendice das operadoras de telefonia, porque estas não 
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estavam habilitadas para tal. Hoje não são mais necessários e desejo 
que haja uma diferenciação de "Provedor de Acesso", que é um 
serviço de telecomunicação feita hoje pelas operadores de serviços 
telefonicos e operadoras de televisão à cabo (é a ligação e um 
usuário com a rede mundial com o fornecimento do IP para o usuário) 
e os "Provedores de Conteudo e de Serviços".  
Quero a concorrencia no serviço de telecomunicação "Internet" entre 
todas as operadoras de telecomunicação do Brasil, sejam atraves de 
todos os meios tecnológicos existentes. 
Devemos diferenciar os "Provedor de Acesso" dos "Provedores de 
Conteudo e de Serviços", que são empresas interligadas à Internet, 
que fornecem serviços de e-mail, informaçãoes, etc. 
(Luciano Pletsch Leite) 

 Acho  que internet deveria, funcionar pelo  modelo 1700,pois 
possibilitaria de muito mais pesoas usarem.nos estados unidos a 
maioria da internet. já é assim. e porque as empresas de 
telecomunicações não colocam no ar provedores  totalmente gratuitos 
através de o800- já que ganhariam com os anuncios das empresas 
da mesma forma que funciona a televisão. 
(Djalmo José Pugliessi Lobo) 

 As operadoras de telefonia celular são obrigadas a oferecer serviços 
de acesso a Internet a seus usuários, com recursos de conexão 
compatíveis com todos os dispositivos móveis de coleta e 
processamento de dados. 
(Hélio Büllau) 

 Boa Tarde.  
Fiquei sabendo a respeito do tema no Jornal Zero Hora, do Estado do 
Rio Grande Sul. Alí havia algumas ideías de como por exemplo, usar 
um prefixo 0700 para se conectar.  
Não irei me deter nisto, vcs devem ter um milhão de formas para 
realizar as idéias das pessoas. 
Vcs poderiam fazer com que toda vez que o usuário fosse se 
conectar sua ligação fosse interpretada como "local" e fosse pago 
somente "um pulso por ligação". Seria igual a se conectar depois da 
meia-noite que é apenas um pulso a ligação. Isso valeria para 
qualquer acesso durante o dia. Apenas um pulso por ligação, 
independente de quanto tempo a pessoa ficasse conectada.  
Se fosse possível ter um relatório de todo o Brasil, para ver os 
horários das conexões, ficariam surpresos em ver que um mundo de 
internautas se conecta a meia-noite em diante. 
(Cristiano Gossmann) 

 Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
(Carolina Geraldi Arruy) 

 Concordo que haja um novo modelo de tarifaçao de internet. 
sou a favor de ter uma tarifa unica para uso da internet e tambem a 
estimulaçao da livre concorrencia entre operadoras de telefonia 
(Vanderlei Fernandes Leal Junior) 

 Entendo ser muito valido a iniciativa de levar a todos os cantos de 
país o acesso a internet sem custos elevados e para que  cada vez 
mais este meio de comunicação alcance as camadas mais 
desprovidas de recursos financeiros e até mesmo de culturas. 
(Celso Simões da Cunha) 

 A chave para democratização do acesso à internet, ao meu ver, está 
na "ingerência" que a ANATEL deveria fazer nas concessionárias dos 
serviços de telecomunicações no sentido de garantir o 
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compartilhamento dos recursos de infra-estrutura, principalmente das 
empresas de Telefonia, Fixa/Móvel. 
(José Alves Gomes) 

 testando. 
(Lucas de Moraes Cassiano Sant'Anna) 

 Quanto a parte tecnologica da coisa acho que esta legal... mas minha 
contribuição fica na parte tributaria e financeira da coisa, o objeitvo do 
projeto, ao meu ver, é aumentar o numero de usuários da internet. A 
ideia seria de pagar pelo serviço de modo a uma mensalidade fixa 
tanto para o provedor de acesso a internet (caso necessite ainda do 
mesmo) e para a prestadora de serviços telefonicos. Somando estas 
duas mensalidades fixas não poderiam passar de 50% do valor 
corrente do salario mínimo 
(Willian Gomes Correa) 

 SR(s) 
Para o usuário final, o modelo atual esta de bom tamanho,deixem 
como esta,e melhorem as condições de acesso,aos municipios que 
não os tem. Ou aos usuários que não podem pagar,acessar a rede 
mundial.Não ha´nada de errado a nível de usuário contra o sistema 
atual.Se ha´com as empresas de telecomunicações,mudem ou 
regulamentem elas e deixem os usuários da mesma forma em que se 
encontrem e achem alternativas para ampliar o leque de acessos e 
não limitar, determinar novas regras no meio da evulução 
tecnológica!Aumentem as formas de conexão,ampliem mas não 
limetem a maneira ou extinguam as existentes,!Nada temos a ver 
com interconexão e outros desniveis na forma que as empresas se 
utilizam de redes que não suas.equiibrem isso ,não limitem ,mais 
ainda o acesso!Deixem as formas atuais e coloquem junto essas 
novas alternativas para que possamos nós escolher ,novas formas! 
(Gilmar Michelon de Oiveira) 

 Manter uma isonomia tarifária para todas empresas de Provimento de 
Acesso à Internet no que tange à gastos com infraestrutura. 
(Alexandre dos Santos Neves) 

 IFX Networks responde a consulta publica n°417, aspectos relevantes 
para o uso de serviços e redes de telecomunicações no acesso a 
serviços  de internet. 
(IFX Networks) 

 Criar a universalização de atendimento e a tarifa Flat para acesso a 
Internet apenas entre os 
municípios "satélite" próximos a municípios "pólo". Semelhante a 
faixas de degrau utilizadas no sistema Telebrás. 
(Paulo Messina) 

 Solicitamos junto a esta instituição, um novo adiamento do 
fechamento de tal consulta.  
(Leonardo Malta Leonel) 

 Como consumidor, rogo para que, uma vez a Anatel venha definitiva 
e legalmente alinhar-se à decisão judicial supracitada, faça o 
esperado uso da regulamentação de SCM afim de gerar verdadeira 
competição, diversidade e concorrência nos serviços de 
conexão/acesso à Internet. Da forma atualmente proposta, a Anatel 
institucionaliza o papel dos PASI que, além de venderem 
casadamente autenticação com eventuais e rarefeitos serviços de 
conteúdo, não criam diversidade alguma nos serviços de acesso 
prestados efetivamente pelas prestadoras de STFC/SCM, velando 
ainda os monopólios que perduram por 5 anos após a privatização do 
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sistema Telebrás. Tanto o mercado de provimento de 
conexão/acesso quanto o de provimento de contéudo e demais 
serviços suplementares têm seus desenvolvimentos enormemente 
atrasados pela figura de um prestador, PASI, que não fornece a 
conexão ou o acesso propriamente dito nem, por outro lado, se 
esforça em desenvolver qualitativa e quantitativamente conteúdo, em 
razão da garantia artificial de sua participação na venda dos serviços 
plenos de conexão/acesso dos prestadores de STFC/SCM. A 
autenticação, quando não redundante e dispensável como em 
serviços de banda larga, pode e deve ser feita pelo próprio prestador 
de conexão e endereço IP. 
 
7) Por fim, a Anatel deve viabilizar o quanto antes "unbundling" e 
definir regras claras para este, pois é a única forma de (começar a) 
gerar irrestrita diversidade, competição, universalização e modicidade 
de preços entre serviços de Telecomunicações, do terminal do 
usuário final ao ponto de presença em backbone Internet, fornecidos 
por prestadores que forneçam ou negociem no atacado os insumos 
do produto comercial e único para o usuário final - conexão à Internet 
-, a exemplo do provedor de conexão discada 0800. Ainda, como 
Serviço de Telecomunicações, é a forma com a qual a sociedade tem, 
através da Agência, de avaliar e controlar a qualidade do serviço de 
conexão à Internet, que terá maciçamente e em pouquíssimo tempo 
importância social, cultural e profissional semelhante àquela da 
telefonia discada, como já é o caso de muitos usuários. 
(Antonio Bayma Jr.) 

 1. Acabar com a taxa de interconexão  para o acesso à internet. Não 
cobrar por pulsos telefônicos, mas cobrar uma pequena taxa fixa, do 
usuário, para cobrir apenas o custo do STFC. 
 
2. Não permitir que Prestadoras do STFC possam prover o acesso à 
internet diretamente para o usuário, sem o Provedor. Tanto para o 
acesso discado como  também para o acesso ADSL. 
(Adivar Abel Tessari) 

 Sem efeito 
(Sandra de Moraes Santos) 

 1) Tarifação dos Planos alternativos do código não-geográfico deve 
considerar a distância entre o usuário e PAI (Provedor de Acesso a 
Internet) 
2) Proibir a atuação das operadoras de STFC no setor de Provimento 
de acesso à internet através dos "laranjas" (provedores gratuítos) 
impedindo o repasse de recursos da operado para estes provedores 
gratuítos. 
3) Regulamentar as empresas Provedoras de Acesso à Internet, 
através de licença específica ou de SCM. 
(Vandrei Monlin - ClicRapido Internet Ltda) 

 geral - o exame e eventual aprovação do presente regulamento 
deveria ser deferido, pelo Conselho Diretor. 
(Arthur Cezar de Araujo Ituassu - AT&T do Brasil Ltda.) 

 Deve-se fazer como se faz em outras partes do mundo, considerar  
os provedores como carriers, como agentes de tráfego para as 
operadoras, e que devem ser remunerados por isso. Não está errado 
o que fazem com os gratuitos, está errado fazer só pra eles, deve ser 
dado o mesmo tratamento a todos, é óbvio. Se não for possível, que 
se proíba das operadoras de Telefonica possuírem e subsidiarem 
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provedores, jogando a conta para o consumidor final, que às vezes 
nem usa Intenret, e interferindo em um mercado que gera milhares de 
empregos. 
(Tales Sarmento Lacerda - Task Software Ltda.) 

 Inclusão digital 
(Marcos Batista Brum de Brum - Qwerty Consultoria e Informatica 
Ltda) 

 A Impsat Comunicações Ltda., com sede a Avenida Eid Mansur, nº 
666, térreo, Parque São George, na Cidade de Cotia, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob n.º  72.843.212/0001-41, considerando o 
disposto na Consulta Pública nº 417 de 2002, que submete a 
comentários públicos o documento “REGULAMENTO PARA USO DE 
SERVIÇOS E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES NO ACESSO A 
SERVIÇOS INTERNET”, vem respeitosamente à presença desta 
Agência expor sua contribuição à referida consulta. 
 
Na nossa opinião a norma tem que ser totalmente reescrita devido 
aos seguintes fatores: 
- Ela não deixa claras as “novas” regras de interconexão a 
serem utilizadas para a prestação de serviços de telecomunicações 
para serviços de acesso à Internet. Deixando as novas entrantes, que 
realizaram seus planos de negócio considerando as regras 
estabelecidas, com dúvidas quanto ao interesse da ANATEL de 
garantir competitividade num setor que parece tornar-se em breve um 
monopólio privado. 
- Nossa empresa ainda não teve, como todas as demais 
licenciadas para o SCM, a definição do seu Plano de Numeração. 
Como poderemos beneficiarmo-nos com o código 1700 sem essa 
definição prévia que já tarda mais de um ano na pauta dessa agência 
? 
- Apresenta confusão lógica ao tratar de temas como 
“RECURSO DE NUMERAÇÃO” para empresas (PASI) que 
obrigatoriamente não tem licença da ANATEL para prestar serviços 
aos quais é destinado tal “RECURSO”. 
- É ambígua no sentido que confunde conceitos de 
“INTERCONEXÃO” e “LIGAÇÃO”, o qual não é definido com clareza. 
- Não atende ao objetivo original de universalização, uma vez 
que não regulamenta a forma de repasses de receita entre as 
operadoras no atendimento dos usuários de PASI que estiverem 
utilizando os códigos não geográficos, não deixando clara a ordem de 
valor para o usuário final no uso desses códigos. 
- Não atende ao objetivo original de previsibilidade de gastos 
com telefonia, uma vez que a oferta de um valor flat, devido à 
inviabilidade técnica da atual rede de telefonia suportar conexões 
longas durante os horários de maior movimento, deve gerar valores 
altos para a maioria dos usuários de PASI. 
- Inclui uma cláusula (Art 30) claramente voltada para a 
resolução dos problemas enfrentados pelas incumbents nas 
interconexões envolvendo outras redes que atendem PASI, sem 
garantir, em contrapartida, algum nível de competitividade para as 
outras redes (sejam STFCs locais ou SCMs). 
- Não especifica como a ANATEL fiscalizará as relações entre 
operadoras e os PASI uma vez que este relacionamento comercial 
pode ter múltiplos acordos, independentemente dos contratos de 
prestação dos serviços regulados por essa norma. 
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(Ricardo Engelbert - Impsat Comunicações Ltda) 
 TELCOMP – Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de 

Telecomunicações Competitivas, pessoa jurídica de direito privado, 
com escritório na Rua Álvaro Rodrigues, n. 182 cj. 92, Brooklin, São 
Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.611.622/0001-44, 
considerando o disposto na Consulta Pública nº417 de 2002, que 
submete a comentários públicos PROPOSTA DE REGULAMENTO 
PARA USO DE SERVIÇOS E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 
NO ACESSO A SERVIÇOS INTERNET (doravante “Regulamento”), 
vem respeitosamente à presença desta Agência expor e apresentar 
suas considerações e sugestões à Consulta Pública.  
 
Cumpre, entretanto, apresentar preliminarmente as considerações de 
caráter geral que reputa relevante. 
 
Embora as Audiências Públicas promovidas pela Agência tenham 
elucidado pontos duvidosos da Regulamentação proposta, o fato é 
que se recomenda à Agência que reveja a redação do regulamento 
como um todo na medida em que a mesma apresenta-se confusa, 
com aspectos ainda muito genéricos o que pode levar a um risco de 
interpretação quanto aos conceitos novos apresentados e os já 
existentes, expondo o conjunto normativo hoje existente. 
 
 
 
É preciso considerar ainda que a proposta apresentada altera 
substancialmente o modelo existente e o mercado no qual foram 
baseados todos os projetos de novos entrantes. Numa perspectiva 
histórica, o Brasil passou de um modelo monopolista para um modelo 
de duopólio e então para um regime de liberação. As regras 
econômico-financeiras para o relacionamento entre as diversas 
operadoras ficaram estabelecidas essencialmente com um 
regulamento para remuneração pelo uso de redes e outro de 
interconexão (há outros como o de compartilhamento, mas que não 
afetam o presente regulamento). 
 
A Anatel ao não explicitar a forma de remuneração de interconexão 
altera o ambiente regulatório de forma a mantê-lo instável e sem 
qualquer segurança para as empresas que pretendem entrar no 
mercado de telecomunicações. Além disso, coloca sob risco os 
investimentos já realizados e o desenvolvimento de novas entrantes. 
 
É entendimento da TelComp que tal insegurança jurídica regulatória 
associada à constante verticalização e concentração dos serviços 
tende a favorecer aos monopólios e sufoca eventual possibilidade de 
competição. 
 
A assimetria de mercado é hoje uma necessidade premente para a 
permissão de novos entrantes. A política aplicada ao setor definida na 
Lei Geral de Telecomunicações (LGT) não deixa margem para 
dúvidas no sentido de objetivar estabelecer um regime de competição 
tanto nos serviços como entre os serviços no país. A situação vigente, 
ao contrário do objetivo almejado, ainda é de presença 
essencialmente monopolista, de forma que o papel da Agência se 
torna ainda mais relevante na adoção de medidas que impeçam 
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comportamentos de mercado excludentes de novos entrantes e a 
conseqüente disfunção do mercado como um todo. 
 
Portanto, para que se alcance um ambiente minimamente competitivo 
urge que a Agência apresente simultaneamente ao regulamento que 
está sendo proposto uma forma clara de remuneração. Quanto a este 
aspecto, a remuneração deveria necessariamente envolver também 
uma revisão da TU-RL, para contrabalançar a remuneração de 
interconexão. Ao alterar apenas um lado da balança, torna-se 
necessário para o equilíbrio das relações entre operadoras 
concessionárias fixas locais e novas entrantes a adoção de medidas 
que evitem o alto impacto das tarifas de interconexão que deverão ser 
suportadas pelas últimas. Assim a solução do problema do 
sorvedouro de tráfego deve passar por uma alteração mais completa 
do modelo de remuneração sob pena de impactar a sobrevivência de 
todas as recentes operadoras e ainda aquelas que virão.  
 
Um outro aspecto que merece destaque é que ambos os modelos 
propostos na CP 417/02 têm seu foco nas operadoras do STFC, 
deixando as prestadoras SCM/SLE como rede de suporte apenas e, 
ainda assim, de forma apenas abstrata e não concreta. A falta de 
plano de numeração, (que até o momento não está desenvolvido) e 
condições equânimes, para as empresas proverem suas redes para o 
suporte inviabilizará que o SCM integre o processo.   
 
O modelo proposto precisa ser revisto na medida em que prevê o uso 
das redes de outras operadoras – no caso do SLE e SCM – sem que 
haja qualquer definição de remuneração e procedimentos (prazo, 
forma, etc.).  
 
Há uma singela previsão de participação das SLEs/SCM, mas que 
não fornece elementos práticos para implantação.  
 
Nesse aspecto não é novidade a série de dificuldades das novas 
entrantes em obter contratação de elementos de rede de outras 
operadoras, serviços ou mesmo interconexão. Essas ocorrências não 
são exclusividade do Brasil, mas ocorrem mundialmente e assim 
recomenda-se fortemente à Agência agir de forma preventiva de 
modo a impedir as práticas usualmente adotadas pelas 
concessionárias de STFC locais, que operam contrariamente ao 
desenvolvimento das novas empresas.  
 
O regulamento proposto especificamente quanto ao modelo 
apresentado no art. 3, II, não será experimentável do ponto de vista 
prático, de forma a não haver efetivamente opção de escolha de 
serviços de telecomunicações para acesso a serviços Internet. O 
modelo corre ainda o risco de funcionar apenas com o STFC e para 
aqueles que integram a rede do STFC (seus usuários). E isso decorre 
não só do regulamento, mas de todo o ambiente regulatório vigente 
para o SCM, que até os dias de hoje está sem um Plano de 
Numeração adequado ao fomento da competição, sem possibilidade 
de realizar interconexão, sem uma revisão da Norma 30, que 
permitiria um preço mais justo na aquisição da última milha, entre 
outros aspectos.  
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Em nossa singela opinião são inúmeros os prejuízos que poderão 
incidir sobre o Brasil, caso não haja uma revisão completa do 
regulamento proposto  de forma a abranger um tratamento amplo das 
remunerações envolvidas entre as operadoras, mais detalhado 
quanto aos processos de ligação das redes, com mecanismos claros 
de fiscalização e aplicação de penalidades.  
 
O tratamento de forma isolada da tarifa de interconexão relacionada 
ao sorvedouro de tráfego tenderá a aumentar as desvantagens do 
fortalecimento do monopólio. Quando a posição monopolista é 
exercida pela iniciativa privada, as práticas de mercado predatórias 
são inegáveis ocorrências para impedir novos entrantes. A falta de 
competição gera ainda falta de estímulo à renovação tecnológica, 
falta de opção pelo usuário, degradação dos serviços e qualidade, 
entre outros. Enfim, o processo de concentração deve ser evitado. A 
competição para o setor de telecomunicações no qual já se 
demonstrou que houve redução de preços brutal nos setores em que 
de fato se observa competição (serviços móveis e das empresas 
SLE/SCM), somente beneficia um ente: o usuário. 
 
Preconiza-se a extrema relevância na atuação do órgão regulador 
como um novo instrumento de atuação do Estado no domínio 
econômico fazendo com que se aprimorem as eficiências do próprio 
mercado.  
   
No cenário proposto a TelComp entende ainda que somente haverá 
espaço para provedores associados às redes de prestadoras 
concessionárias do STFC. Os pequenos provedores tenderão a 
desaparecer paulatinamente.  
 
Isso porque as empresas prestadoras do STFC poderão oferecer 
planos alternativos que privilegiem os clientes e PASIs ligados à sua 
rede, não obstante a existência de proibição genérica, em detrimento 
dos demais e fortalecendo ainda mais apenas poucos PASI, 
certamente aqueles nos quais a operadora tenha participação direta 
ou indireta, e eliminando a atratividade de outras redes ou mesmo 
PASIs. Isso tenderá a ocorrer pela falta de previsão de mecanismos 
concretos e eficientes de fiscalização e transparência nas 
contratações. 
 
Entende-se a preocupação da Agência com relação à sobrevivência 
de  PASIs. No entanto, é preciso cautela já que não poderá haver 
inserção regulatória da Anatel em assunto que não se enquadra em 
sua competência, nos termos atribuídos por lei. Serviços Internet não 
são telecomunicações como definido na norma de modo que não há 
necessidade da atuação da Agência em consonância com a previsão 
do parágrafo único do art. 21, no sentido de coibir condutas de PASI 
(“partes”: Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e PASI). A 
Agência possui força efetiva sobre os demais serviços de 
telecomunicações Ou seja, não deve haver ingerência da Agência em 
mercado que não lhe compete atuar por lei. 
 
Solicita-se que diante do quadro regulatório atual a Anatel e o 
Ministério na sua função pública de definidor de políticas atuem 
firmemente na adoção de medidas que de fato promovam a 



 

 
                    Contribuições à Consulta Pública nº 417 
 

 
Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

competição no país, resgatando-se e por fim alcançando-se os 
objetivos expostos na LGT. 
(Luis J. Cuza - Telcomp) 

 O formato proposto pela ANATEL para o 0700 compreende: 
- que existirá uma tarifa FLAT mensal (o usuário sabe quanto gastará) 
- que existirá um número 0700 - número único nacional - número não 
geográfico 
- não existirá mais "ligação local", tarifada por pulsos como na ligação 
de voz 
- solicitamos que o modelo atual de conexão à Internet seja mantido 
para usuários que utilizam pouco a Internet, mas que os problemas 
que a taxa de interconexão causa entre operadoras de voz seja 
equacionado e que eventual remuneração por tráfego para "puxar" 
provedores para alguma operadora seja algo contratual, público, 
isonômico que não cause prejuízos no mercado, com a pulverização 
de provedores gratuitos criados com a intenção de "segurar" tráfego  
(iBEST) ou de ir buscar tráfego na área de outra operadora (iG).  
- no formato atual existe um desvirtuamento do acesso no DOMINGO 
e FERIADOS NACIONAIS. As conexões discadas para a Internet 
nestes dias AUMENTAM (sendo o pico de uso) e pagam APENAS 1 
pulso por conexão, mas caso o número do usuário e o número de 
discagem do provedor não sejam da mesma operadora, existe um 
pagamento de uma operadora para outra por MINUTO - taxa de 
interconexão, gerando um grande desiquilíbrio.  Como o modelo atual 
também será mantido, este desiquilíbrio deve ser regulado e acertado 
TAMBÉM, independente do resultado desta Consulta Pública. 
(Dener Vieira Piza - SIM Telecomunições Ltda.) 

 A alteração pretendida tanto no  seu parágrafo único induzirá à 
migração obrigatória do sistema atual para os novos modelos. Com 
isso, estar-se-á padronizando e simplificando a forma de acesso à 
Internet, sem causar nenhum prejuízo, quer ao usuário, quer ao PAI 
ou quer à Prestadora. Para o usuário, terá ele, no novo sistema,  a 
discriminação das chamadas Internet nas suas contas telefônicas, o 
que não ocorre no sistema vigente. Ademais, o sistema 0700 (Plano 
Básico) preservará todas as condições (tarifa reduzida, multimedição, 
pulso único, etc) que o usuário usufrui atualmente, não havendo, 
portanto, por parte do usuário, nenhum problema quanto à migração 
obrigatória. Ressalte-se também que o sistema 0700 é considerado a 
democratização do uso da Internet, visto que, por simplificado, 
facilitará a adesão de mais e mais usuários. Mantendo-se os dois 
sistemas, um usuário do sistema antigo não irá entender porque não 
tem os mesmos direitos que tem um usuário do sistema 0700 (por 
ex.: conta discriminada). Quanto aos PAIs, o novo sistema, ao exigir, 
para obtenção dos recursos de numeração, que os mesmos sejam 
devidamente registrados no órgão competente, bem como, pelo fato 
de todos virem a ter um  número não-geográfico, essas condições 
propiciarão a fácil identificação de todos eles, o que beneficia os 
usuários. No que diz respeito às Prestadoras, com o novo sistema, 
reforçado pelas novas normas que serão editadas pela ANATEL, por 
certo inibido estará o problema do sorvedouro de tráfego. 
(Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Advocacia) 

 1) Introdução 
 
Antes de apresentarmos nossos comentários aos artigos desta 
proposta, em caráter isolado, apresentamos nossa considerações de 
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caráter geral, relacionados, principalmente, a pontos que 
consideramos estratégicos para que a Anatel alcance o objetivo de 
universalização do acesso à Internet. 
 
É preciso avaliar se a regulamentação proposta pela Agência seria 
capaz de, efetivamente, atingir os objetivos a que se propõem.   Sem 
uma cuidadosa avaliação do contexto em que se insere a 
regulamentação proposta, poderão ser frustrados não apenas os 
objetivos da Anatel em relação a esse projeto, mas também a 
proposta do Governo Federal em relação ao modelo competitivo que 
norteou o processo de privatização da Telebrás. 
 
Nas recentes audiências públicas realizadas em Brasília e São Paulo 
sobre a CP 417, o representante da Anatel argumentou, repetidas 
vezes, que um dos objetivos da regulamentação proposta seria de 
evitar que prestadoras de STFC “corressem atrás” da receita de 
interconexão gerada por clientes provedores de internet, por serem 
clientes que geram apenas chamadas entrantes. Ora, essas 
declarações do representante da Agência demonstram um 
entendimento absolutamente equivocado sobre a realidade do 
ambiente competitivo do setor, bem como um equívoco sobre os 
próprios direitos e deveres do usuário do serviço de 
telecomunicações.  O equívoco é tamanho que até se cunhou uma 
expressão derrogatória para usuários de STFC que só recebem 
chamadas, acusando-os de “sumir” com tráfego da rede, o que não é 
verdade. 
 
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o usuário do STFC tem 
o direito, inerente à sua condição de usuário e decorrente do 
pagamento do preço de assinatura, de usufruir plenamente do serviço 
contratado.  Isso significa tanto o direito de originar chamadas, quanto 
o direito de recebê-las, a seu exclusivo critério.  Evidentemente, 
nenhum usuário de STFC pode ser obrigado a originar chamadas,  
até porque o recebimento, para muitos perfis de usuário, representa a 
forma predominante de utilização do serviço.  Sem dúvida, esse é o 
caso de ‘call centers’, postos de venda, lojas, hospitais, laboratórios, 
restaurantes, centrais de atendimento, centrais de coleta de doações, 
igrejas, bancos, centros de valorização da vida e muitos outros que, 
assim como os provedores de internet, são clientes notórios por 
gerarem volume maior de tráfego entrante.  Por outro lado -- e como 
não poderia deixar de ser -- existem os usuários que originam as 
chamadas que se destinam a essas centrais, provedores, lojas ou 
‘call centers’.  Considerando que a rede de serviços de 
telecomunicações é fechada, o número de chamadas originadas 
numa rede será sempre idêntico ao número de chamadas recebidas 
na mesma rede (considerando uma rede ideal, sem perdas de 
chamadas).  Por óbvio, alguns usuários fazem mais chamadas que 
recebem – ou apenas fazem chamadas – enquanto outros recebem 
mais do que originam – ou apenas recebem.  De toda forma, a 
diferença entre as chamadas originadas e recebidas numa rede 
fechada (sem perdas) é sempre, invariavelmente, igual a zero.  
Portanto, não é correto dizer que algumas chamadas “somem” da 
rede, quando apenas se deslocam de uma rede para outra, de acordo 
com o desejo do originador da chamada, no exercício de seu direito 
de usuário de STFC.  
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Em segundo lugar, é preciso lembrar que a atual regra de 
balanceamento de tráfego tende, inegavelmente, a privilegiar a maior 
rede, das ‘incumbents’, pois a tendência natural é de haver mais 
chamadas direcionadas à maior rede, em detrimento da menor.  
Portanto, a única forma legítima para que uma nova entrante, cuja 
rede é drasticamente menor que a incumbent, possa evitar o 
pagamento sistemático de tarifas de interconexão à incumbent – o 
que certamente representaria um ônus insustentável para uma nova 
entrante --  é de tentar captar  um número maior de chamadas 
entrantes para balancear seu tráfego com a incumbent.  Essa prática 
-- perfeitamente legítima --  obedece às leis da justa competição e do 
mercado.   Sob esse aspecto, qualquer atitude da Anatel no sentido 
de coibir a busca legítima, pelas novas entrantes, de clientes que 
possam balancear o tráfego de suas redes será uma afronta ao 
modelo privatizado e uma séria ameaça à competitividade do setor.  
 
A proposta de Regulamento apresentada, conforme explicitado por 
essa Agência durante as Audiências Públicas para prestação de 
esclarecimentos, além do objetivo principal de democratizar o acesso, 
busca criar maior ‘previsibilidade’ de gastos por parte do usuário. 
Entendemos que a mera criação de dois novos modelos de acesso à 
Internet, sem o estabelecimento de critérios objetivos quanto à 
progressividade de sua implantação, remuneração de redes, forma de 
tarifação e encaminhamento de chamadas é insuficiente para que se 
atinjam os tão salientados objetivos.    Por esse motivo, é 
fundamental que o novo regulamento seja emitido tão somente 
quando todas as regras complementares e necessárias à sua 
implementação seja amplamente debatidas.   
 
Como salientado nas Audiências públicas mencionadas, a 
previsibilidade de gastos, através da implantação de Planos com 
tarifa flat, não significa necessariamente preço mais barato, condição 
essencial para que seja ampliada a base de usuários, estendendo o 
acesso à população mais pobre, hoje excluída em função do preço do 
acesso.  Nossa preocupação neste aspecto já foi esboçada em 
nossos comentários apresentados à CP 372. Dessa forma, 
solicitamos que nossos comentários anteriores sejam também 
considerados para esta CP 417, na medida em que são pertinentes e 
parte integrante dos comentários ora submetidos à apreciação dessa 
Agência.  
 
Convém lembrar que, quando se fala de democratização de acesso à 
Internet, é impossível desprezar a realidade sócio-econômica de 
grande parte da população brasileira, efetivamente a principal 
responsável pela limitação, não apenas ao acesso à Internet, mas 
também, a outros meios de comunicação.  Ora, nem a criação de 
novos modelos de acesso, nem a modificação do atual cenário 
regulatório seriam capazes de corrigir as distorções sócio-econômicas 
de um país como o Brasil, no qual a vasta maioria da população 
muitas vezes não é capaz de arcar com custos de serviço telefônico, 
quanto mais de adquirir um computador. 
 
O que não se pode desprezar é que o modelo de acesso discado à 
internet é, efetivamente, o meio de acesso mais econômico para o 
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usuário comum.  Eliminar ou reduzir sua aplicação representaria um 
enorme retrocesso para o tão alardeado objetivo da democratização.  
 
Dentre as falhas que apontamos no texto da CP 417, consideramos 
como mais grave a falta de menção expressa à manutenção do 
modelo atual, bem como da forma de remuneração atualmente 
praticada, ambas regras basilares da prestação do STFC.  Além 
disso, o modelo atual é bem-sucedido e ainda pode atender à grande 
maioria da população interessada no acesso à Internet. 
 
Nesse sentido, é de fundamental importância evitar que o novo 
Regulamento possa dar margem ao entendimento de que haverá 
tratamento distinto para chamadas realizadas a partir do STFC em 
função de sua destinação.   Evidentemente, o novo Regulamento não 
pode servir de pretexto para alterar o que determina o Regulamento 
do STFC quanto à caracterização desse serviço (transmissão de 
sinais de voz e outros sinais), tampouco o que determina o 
Regulamento Geral de Interconexão quanto ao pagamento devido por 
cada “chamada” realizada, sem distinção de espécie ou destinação. 
 
É vital que o texto guarde coerência com a regulamentação vigente, 
sob risco de comprometer a estabilidade do ambiente competitivo e a 
própria sobrevivência das novas entrantes no mercado de telefonia 
fixa local.   Ademais, na medida em que o regulamento proposto 
venha a agredir os princípios fundamentais que nortearam o processo 
de privatização, certamente sofrerá questionamentos judiciais, 
acabando por ter sua implementação adiada e frustrar seu principal 
objetivo. 
 
Além disso, hoje em dia qualquer alteração no frágil equilíbrio do 
cenário regulatório, independente de seu impacto, deve ser 
necessariamente precedida de um período de transição razoável que 
permita às novas entrantes adaptarem suas estratégias e planos de 
negócio aos efeitos das novas regras ao cenário competitivo. 
 
2.  Fortalecimento do Monopólio 
 
Como é de seu conhecimento, as empresas entrantes têm enfrentado 
enormes barreiras à competição nos mercados que compartilham 
com as Concessionárias de Telefonia Local, sobretudo pelo domínio 
quase absoluto do mercado por essas Concessionárias e seu 
desproporcional poderio econômico. 
 
O mercado brasileiro de STFC Local é, hoje, o mais monopolista dos 
mercados privatizados.  Enquanto as Concessionárias detêm mais de 
95% do mercado e têm EBITDA positivo há anos, as empresas-
espelho e novas autorizadas do STFC Local lutam para obter 5% de 
“market share” e atingir EBITDA positivo. 
 
Essa desproporcionalidade poderia ser compensada naturalmente 
com a implantação da chamada “assimetria regulatória”, preconizada 
desde a concepção do modelo privatizado na telefonia brasileira.  A 
assimetria, prevista em lei, é indispensável para que se garantam 
condições mínimas às empresas-espelho e novas entrantes locais de 
enfrentar o monopólio natural das Concessionárias.  Da mesma 
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forma, qualquer alteração regulatória que afete diretamente a 
capacidade das empesas espelho de gerar receita, deve ser 
compensada com a efetiva imposição de assimetria em outras regras 
do setor.  
 
Sob esse aspecto, existem inúmeros assuntos prioritários a serem 
regulados pela Anatel para permitir a efetiva competição no setor, que 
seriam necessárias antes mesmo de se debater a criação de novos 
modelos de acesso à Internet.  
 
  
 
3) DA NECESSIDADE DE SE PRESERVAR O ATUAL CENÁRIO 
REGULATÓRIO 
 
A concretização dos objetivos da Lei Geral de Telecomunicações 
(notadamente “criar oportunidades de investimento e estimular o 
desenvolvimento tecnológico e industrial, em ambiente competitivo” e 
“criar condições para que o desenvolvimento do setor seja harmônico 
com as metas de desenvolvimento social do País”, nos termos do art. 
2º da LGT) deve ser alcançada sem prejuízo da manutenção da 
estabilidade das regras no setor. 
 
Nem seria preciso lembrar que investimentos privados são orientados 
pela possibilidade de um retorno justo.  Em qualquer país 
desenvolvido, investidores de qualquer setor estruturam seus planos 
de negócio tendo em vista a possibilidade de um retorno, seja a 
médio ou longo prazo.   Empresas captam recursos sob essa 
premissa e assumem compromissos contratuais com seus agentes 
financiadores, fornecedores de equipamentos e serviços.  Sobretudo 
num cenário altamente competitivo como é o atual cenário do setor de 
telecomunicações no Brasil, no qual margens de lucro são reduzidas, 
será a qualidade do plano de negócios de uma empresa que 
determinará sua permanência no mercado no médio e longo prazo.  
 
É evidente que o contexto normativo no qual a empresa desenvolverá 
suas operações faz parte integrante das considerações que levam à 
elaboração de seu plano de negócios.  Naturalmente, embora 
mudanças e ajustes ao contexto normativo sejam admissíveis, o limite 
de quaisquer mudanças deve ser a própria viabilidade do plano de 
negócios que se terá estruturado com base nas regras pré-
estabelecidas e na estrutura normativa do setor. 
 
Bem por isso, a Constituição Federal protegeu o direito adquirido, o 
ato jurídico perfeito e a coisa julgada.   Nesse mesmo diapasão, foi 
editada a Lei Geral de Telecomunicações, a qual, como indica sua 
exposição de motivos, pretendia criar um novo cenário, ou “ambiente” 
das Telecomunicações do país.  Nesse cenário, a diversidade implica 
na garantia de competição entre diversos agentes, que são os 
competidores.  Esses competidores atuam em ambiente de regras 
estáveis: 
 
“Ela visa alterar profundamente o atual modelo brasileiro de 
telecomunicações, de forma que a exploração dos serviços passe da 
condição de monopólio à de competição e que o Estado passe da 
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função de provedor para a de regulador dos serviços e indutor das 
forças de mercado, fazendo, ao mesmo tempo, com que o foco da 
regulamentação seja deslocado da estrutura de oferta de serviços, 
como era tradicional, para os consumidores desses serviços. 
Adicionalmente, pretende-se criar um ambiente de estabilidade 
regulatória que estimule investimentos no setor”.(Exposição de 
Motivos da Lei Geral de Telecomunicações). 
 
Claro está que a ESTABILIDADE é elemento indutor dos 
investimentos e a instabilidade desestimula investimentos. 
 
E o garantidor deste equilíbrio é exatamente a Anatel: 
 
“Adicionalmente, o órgão regulador é peça-chave para inspirar ou não 
a confiança dos investidores na estabilidade das regras estabelecidas 
para o mercado. Uma entidade dotada de competência técnica e de 
independência decisória inspira confiança; ao contrário, uma 
organização sem autonomia gerencial, com algum tipo de 
dependência restritiva ou sem capacidade técnica, gera desconfiança 
e, conseqüentemente, afasta os investidores”.(Exposição de Motivos 
da Lei Geral de Telecomunicações). 
 
É precisamente para garantir a harmonia do novo cenário de 
telecomunicações e sua diversidade (a vida e a operação dos 
diversos competidores), que o órgão regulador foi dotado de poderes 
especiais: 
 
“Essa cautela, todavia, não significa que o órgão regulador não deva 
apresentar características especiais de independência que 
assegurem estabilidade à sua atuação - ou seja, normalidade 
regulatória, de forma a transmitir ao mercado a credibilidade 
necessária à atração de investimentos privados para o setor”. 
 
Dentro deste novo cenário, aceita a premissa inafastável da 
estabilidade das regras, é impossível, de outra parte, deixar de 
reconhecer que o modelo de implantação das empresas do setor 
concebeu, contemplou e convive com a operação das empresas 
espelho como hospedeiras dos provedores de Internet e destinatárias 
das chamadas de acesso discado a eles endereçadas. Esse tráfego, 
originado em suas próprias redes ou nas redes das concessionárias, 
representa parcela essencial na composição de suas receitas, 
constituindo-se em legítimo instrumento de equilíbrio do tráfego.  Ora, 
se assim se organizou o ambiente da competição, uma interferência 
que exclua ou diminua de maneira substancial as possibilidades de 
sobrevivência de novos entrantes no mercado será não só um fator 
de indesejada instabilidade, como ainda será um redutor da 
diversidade competitiva, na medida em que poderá afetar a própria 
sobrevivência de competidores num novo (e instável) ambiente. 
 
Dentre as regras que compõem o ambiente regulatório, as mais 
significativas são, sem dúvida, aquelas que respeitam às regras 
atuais de interconexão e remuneração de redes para chamadas de 
conexão à Internet.  Qualquer alteração na atual estrutura dessas 
regras poderá provocar: 
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Ø necessidade de novos investimentos para implementação de 
recursos de rede e/ou remanejamento de recursos técnicos já 
implantados; 
 
Ø quebra de um dos pilares da assimetria regulatória a qual 
representa um poderoso instrumento da justa competição evitando o 
fortalecimento dos monopólios; 
 
Ø enorme vantagem competitiva para as concessionárias devido a 
maior capilaridade de suas redes de dados e de LDN; 
 
Ø a inviabilidade dos “pequenos provedores”, os quais têm estrutura e 
abrangência limitada às localidades onde atuam, e que normalmente 
não têm porte que justifique a conexão com mais de uma prestadora 
de serviços de telecomunicações. 
 
Sendo tão significativos os impactos das mudanças das regras de 
interconexão, o efeito destas acabaria por onerar, ao invés de 
beneficiar, o usuário do STFC e da própria Internet. 
 
A previsão legal da obrigatoriedade de interconexão das redes, a fim 
de torná-las integradas e, assim, permitir a livre circulação de sinais 
de qualquer espécie está consignada nos artigos 145 e seguintes da 
LGT, sendo que os aspectos técnicos e o detalhamento das 
condições em que se deve processar a interconexão foram deixados 
para a regulamentação infra-legal. 
 
Através da Resolução nº 40, de 23 de julho de 1998, foi editado o 
denominado “Regulamento Geral de Interconexão” (RGI), dispondo 
sobre os aspectos técnicos, comerciais, jurídicos e as regras básicas 
para a interconexão de redes e sistemas das operadoras de serviços 
de telecomunicações.  Nesse sentido, vale salientar que a edição do 
referido RGI deu-se concomitantemente com o início do processo de 
privatização das empresas de telecomunicações oriundas do Sistema 
Telebrás e, por óbvio, anteriormente ao ingresso no mercado das 
empresas espelho do STFC e de novas entrantes, prestadoras de 
outras modalidades de serviços de telecomunicações. 
 
Significa dizer que as regras básicas constantes do RGI, a 
classificação das diferentes classes de interconexão, as condições 
técnicas mínimas exigidas e outros aspectos comerciais e 
econômicos das relações entre as operadoras, fizeram parte 
integrante da estrutura normativa sobre a qual todas as empresas 
prestadoras de serviços de telecomunicações basearam a 
consecução de seus planos de negócios. 
 
Em conseqüência, não se pode admitir qualquer alteração nas regras 
de interconexão sem que se leve em consideração o impacto dessas 
alterações sobre os planos de negócios das empresas e, sendo 
assim, reste preservada a saúde financeira das mesmas. 
 
Ademais, no caso específico das alterações propostas no serviço de 
acesso à Internet, conforme já salientamos, não há necessidade de 
qualquer alteração nas regras de interconexão para tornar viável a 
proposta da Anatel. 
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Não se pode admitir a alteração de um dos pilares da estrutura 
normativa que norteou o processo de privatização com o pretexto de 
democratizar o acesso à Internet, sobretudo considerando que as 
atuais regras de interconexão em nada prejudicam, sequer afetam, a 
consecução dos objetivos anunciados pela Anatel.  
 
Ao contrário, será a preservação das condições de prestação dos 
serviços atualmente vigentes que poderá assegurar a democratização 
do acesso à Internet, na medida em que as atuais regras têm o 
condão de promover este objetivo. Um mercado verdadeiramente 
competitivo, com a maior diversidade possível de participantes, trará 
como conseqüência o barateamento dos custos de acesso.   
 
Complementarmente, vale ressaltar que a LGT, na expedição da 
autorização para os serviços prestados em regime privado prevê a 
possibilidade de, sem qualquer ônus ou punição, as empresas 
exploradoras dos mesmos renunciarem à autorização outorgada e, 
desta forma, encerrarem a atividade econômica que se propuseram a 
desenvolver caso esta reste economicamente não atrativa. 
 
Diferentemente, para os serviços prestados em regime público e 
sujeitos às garantias típicas das concessões destaca-se, por mais 
relevante, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, tão 
pouco desejado do ponto de vista do consumidor que, como bem se 
sabe, arca com os custos das perdas econômicas da prestadora 
através do aumento das tarifas. Caso a alteração em comento tenha 
por efeito alterar a equação econômica dos contratos de concessão, 
isto indubitavelmente ensejará a revisão tarifária tão pouco desejada.  
 
Dessa forma, a Agência deverá atentar, cautelosamente, para os 
impactos e reflexos econômicos dessa pretensa universalização – 
especialmente no que se refere às receitas de interconexão – pois, na 
medida em que os reflexos econômicos ultrapassarem o desejado e 
planejado pelas empresas do setor, podem resultar não em 
benefícios aos usuários, mas sim em excessiva onerosidade destes 
e, em última análise, até mesmo na diminuição do número de 
empresas atualmente existente, levando ao restabelecimento de uma 
situação de monopólio. 
 
4) DOS LIMITES DE ATUAÇÃO DA ANATEL 
 
Na medida em que a Anatel está estudando novos modelos de 
acesso à Internet, deverá fazê-lo se, e somente se, estes novos 
modelos não tenham como resultado abalar a atual estabilidade 
regulatória.  E mais: deverá fazê-lo de modo a garantir a continuação 
da diversidade competitiva, ou seja, a possibilidade de que os 
agentes que hoje detêm outorgas para a prestação de serviços de 
telecomunicações, bem como os pequenos provedores de acesso à 
Internet, possam sobreviver sob os novos modelos. 
 
A contrário senso, se a modificação produzir desequilíbrio, deverá ser 
descartada. 
 
Da mesma forma, o reconhecido mérito dos objetivos declarados pela 
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Anatel não podem justificar, por si só, a desestabilização do ambiente 
competitivo pela mudança nas regras estabelecidas.  Qualquer 
mudança no ambiente regulatório deve preservar, acima de tudo, as 
premissas que serviram de fundamento para planos de negócios e de 
investimento de empresas que nasceram e se desenvolveram dentro 
desse ambiente.  
 
Não se pretende questionar a prerrogativa da Anatel de promover 
ajustes e alterações nas regras aplicáveis ao setor sempre que tais 
ajustes sejam necessários para melhor atingir os objetivos da 
Agência.  Contudo, tais ajustes devem ser balizados pelos objetivos 
maiores definidos pelo Governo Federal e abraçados pela própria 
LGT, quais sejam, a preservação de um ambiente competitivo, dentro 
de um cenário regulatório estável.    
 
Não se pode admitir que as regras de sustentação desse ambiente 
competitivo, dentre elas as regras de interconexão, sejam alteradas, a 
pretexto de se adequar o cenário regulatório a objetivos sociais da 
Anatel, ainda mais considerando que esses objetivos – embora 
louváveis – podem ser alcançados independentemente de tais 
alterações.  
 
Mesmo admitindo que a Anatel tenha a prerrogativa de alterar o 
cenário regulatório vigente, as chamadas “condições econômicas” 
dos contratos celebrados não se incluem nessa esfera de atuação e, 
por conseguinte, não podem ser objeto de alteração unilateral pela 
Administração Pública, sob hipótese alguma, haja vista que mesmo a 
supremacia do interesse público não pode afetar diretamente as 
condições econômicas de execução de uma avença pelo particular. 
 
As condições econômicas que fundamentaram a outorga dos serviços 
devem ser sempre preservadas e, caso sejam modificadas 
indiretamente, gerarão a obrigação da Administração de modificá-las 
com vistas a restabelecer o equilíbrio econômico primário destes.   
Mesmo no caso das empresas autorizadas, cujos contratos não 
incluem cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro, o direito da 
Administração Pública de alterar unilateralmente condições 
econômicas da contratação será sempre balizada pela necessidade 
de preservar a viabilidade econômica desenvolvida sob as condições 
acordadas, sob pena de se ter de ressarcir a parte prejudicada pelos 
prejuízos causados.  
 
As alterações do cenário regulatório motivarão a instauração de 
ações judiciais pelas partes prejudicadas, que poderão atrasar, ou até 
mesmo impedir a implantação de alternativas que beneficiem os 
usuários da Internet e que ampliem a base de clientes deste serviço. 
 
 
5) DA POSSIBILIDADE IMEDIATA DE SE ATENDER OS 
OBJETIVOS DA ANATEL DENTRO DO ATUAL MODELO 
 
O modelo atual é perfeitamente adequado para atingir os objetivos da 
Anatel – previsibilidade e disponibilidade – em curtíssimo prazo, 
desde que planos específicos sejam formatados tendo em vista o 
atendimento das metas propostas.  A forma mais imediata será 
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determinar que as operadoras ofereçam pelo menos um Plano de 
Acesso Básico à Internet (PABI), ou seja, um plano com tarifa “flat” no 
qual o usuário pagará um valor mensal fixo, bastante atrativo, com 
direito de acessar a Internet por um período pré-determinado 
(franquia de minutos), independente da localização geográfica (local e 
LDN). A partir do momento em que o usuário ultrapasse o número de 
minutos pré-determinados, o minuto adicional será sensível à 
distância e duração.  
 
Essa franquia de minutos deverá atender as necessidades básicas de 
acesso à Internet, devendo ser ofertada de forma obrigatória a ser 
determinada pela Anatel.  Além disso, deverá ser dimensionada a fim 
de evitar o congestionamento da rede, preservando a qualidade dos 
serviços oferecidos.  Cada operadora deverá oferecer pelo menos 
uma modalidade de PABI aos seus próprios clientes como plano 
alternativo, cabendo ao cliente a livre escolha de qualquer provedor, 
desde que este esteja na mesma região do PGO do usuário – por 
exemplo, um usuário da concessionária no Paraná poderá acessar 
um provedor conectado à concessionária ou à espelho no Rio Grande 
do Sul, mas não poderá acessar provedores atendidos por 
operadoras de São Paulo. 
 
Assim, usuários de grandes e pequenos centros terão as mesmas 
condições básicas de acesso à Internet e a tarifa de tempo de uso 
adicional (acima da franquia) será determinada conforme a distância 
existente entre o usuário e o provedor, nos mesmos moldes de uma 
chamada STFC regular.  Adicionalmente, no tocante à previsibilidade, 
as operadoras deverão discriminar, na conta telefônica, as chamadas 
aos provedores e os minutos de uso mensal.  Com isso, o usuário 
terá condições de conhecer previamente o montante despendido 
mensalmente com o acesso à Internet e os provedores terão 
condições mercadológicas para criarem novos acessos em outras 
localidades.   Resolve-se, dessa forma, o problema da previsibilidade 
e expande-se o número de provedores de acesso, sem a 
necessidade de se alterar o atual modelo e sem provocar qualquer 
impacto traumático no cenário regulatório, no ambiente competitivo e 
na qualidade do serviço. 
 
Além disso, o aumento da competitividade, derivado da implantação 
de tais planos de acesso, incentivará a redução de preços de acesso 
à Internet, decorrente de sinergia comercial entre operadoras e 
provedores, através da oferta de pacotes de serviços. 
 
Cabe lembrar que, conforme a própria Anatel ressalta no texto da 
Consulta Pública sob comento, “a atuação regulatória representa, em 
geral, custo para a sociedade e só se justifica quando as forças de 
mercado não são capazes de atender, por si só e de forma 
satisfatória, ao conjunto de interesses envolvidos, em especial o 
interesse público”. 
 
Ora, no caso específico é evidente que não é necessária a atuação 
regulatória da Agência na criação de novos modelos, na medida em 
que existem formas de se atingir os objetivos propostos dentro do 
modelo atualmente praticado, bastando para isso que a Agência torne 
mandatória a oferta, por todas as operadoras de STFC, de planos 
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alternativos com tarifa flat na forma acima descrita.  
 
6) DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM OBSERVADAS, 
CASO NOVOS MODELOS SEJAM IMPLEMENTADOS 
 
A despeito de ser absolutamente desnecessária a criação de novas 
formas de acesso para que se atinjam os objetivos propostos, caso 
essa Agência decida, ainda assim, implementar modelos alternativos, 
será fundamental que se observem algumas condições essenciais 
para reduzir o impacto de tais modelos sobre o atual ambiente 
competitivo, conforme descritas a seguir. 
 
6.1. Coexistência dos Modelos 
 
Caso sejam criados novos modelos, é fundamental que estes 
coexistam com o modelo atual.  
 
 
6.2. Manutenção das atuais regras de interconexão 
 
Conforme explicado acima, as regras básicas constantes do RGI, a 
classificação das diferentes classes de interconexão, as condições 
técnicas mínimas exigidas e outros aspectos comerciais e 
econômicos das relações entre as operadoras, fizeram parte 
integrante da estrutura normativa sobre a qual todas as empresas 
prestadoras de serviços de telecomunicações basearam seus planos 
de negócios, no momento da aquisição das novas autorizações ou 
mesmo da compra das ações do Governo Federal, à época da 
privatização da Telebrás. 
 
Desta forma, não se pode admitir qualquer alteração nas regras de 
interconexão e remuneração de redes. 
 
Na medida em que os reflexos econômicos de quaisquer mudanças 
no cenário regulatório tenham impacto adverso sobre o plano de 
negócios das empresas do setor, poderão redundar não em 
benefícios aos usuários, mas sim em excessiva onerosidade destes 
e, em última análise, até mesmo na diminuição do número de 
empresas atualmente existente, resultados estes que a Agência deve, 
por força de lei, cuidar para que não aconteçam. 
 
Conforme anteriormente explicado, a melhor maneira de atingir a 
universalização do acesso na realidade econômica e social brasileira 
será a preservação de um mercado altamente competitivo, com o 
maior número possível de participantes.  Qualquer alteração que 
possa ameaçar a atual competitividade do mercado certamente 
redundará em prejuízo para o usuário, tanto da Internet quanto do 
STFC. 
 
6.3. Implementação Facultativa 
 
Caso a Agência venha a se decidir pela implantação de novos 
modelos, é evidente que a prestação destes deve ser facultativa para 
as autorizadas.  Obviamente, as operadoras entrantes não têm 
condições econômico-financeiras para prestar concomitantemente 
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diversos modelos, cabendo a cada uma a escolha do modelo que 
mais se adequar à rede instalada.  
 
Ademais, as empresas autorizadas são claramente isentas da 
obrigação de universalização prevista na LGT, não cabendo qualquer 
sugestão da Agência de se estender essa obrigação a elas.  
 
6.4. Qualidade do Serviço 
 
Com o objetivo de assegurar a qualidade dos serviços oferecidos e 
minimizar impactos negativos no mercado, é fundamental que 
qualquer modelo alternativo que porventura venha a ser criado esteja 
sujeito a rigorosas metas de qualidade e testes de ativação, dentro de 
um cronograma de implantação cuidadosamente elaborado.   
 
É fundamental que qualquer modelo alternativo assegure qualidade 
de serviço no mínimo idêntica à qualidade do STFC, sob risco de 
prejudicar-se não apenas o usuário, mas também comprometer a 
qualidade dos serviços essenciais.  
 
Ademais, deve-se implementar o serviço tão somente após a 
constatação, no campo, da qualidade do serviço oferecido, o que será 
possível mediante um plano de implantação gradual, iniciando-se em 
localidades-piloto. 
 
6.5 Preços Livres 
 
Quaisquer novos modelos que porventura sejam instituídos não 
devem estar sujeitos à regulação dos preços de acesso pela Agência.  
Os preços devem ser livremente estabelecidos pelas empresas e 
regulados pelas regras de mercado. 
 
6.6 Implementação Gradual 
 
Caso a Anatel decida adotar novos modelos de acesso, sua 
implementação deverá necessariamente ser gradual, obedecendo a 
cuidadoso cronograma de implantação para garantir, de um lado, a 
qualidade e confiabilidade dos serviços prestados e, de outra, sua 
viabilidade econômica. 
 
Não há dúvida que, sem que haja um período de funcionamento 
experimental, não será possível avaliar se a implantação de novos 
modelos é adequada aos objetivos propostos.  Da mesma forma, não 
haverá como avaliar se as necessidades básicas de acesso dos 
usuários estarão sendo atingidas e, tampouco se a qualidade dos 
serviços oferecidos sob os novos modelos atendem aos anseios dos 
usuários que se pretende favorecer.  Caso algum desses objetivos 
esteja prejudicado por uma distorção imprevista dos modelos, esta 
deverá ser corrigida antes que o modelo seja disseminado para 
outras regiões do país.  Por esse motivo, períodos de teste ou 
“pilotos” de implantação em localidades nas quais não existem 
provedores locais serão essenciais para se avaliar a viabilidade 
comercial e tecnológica das propostas. 
 
6.7. Adequação da Capacidade das Redes às novas demandas de 
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tráfego 
 
Seguindo a linha de fundamentação que motiva a criação do PABI, 
também para os novos modelos deve ser implantada uma tarifa “flat” 
limitada à franquia, tendo em vista a preservação da rede. Um plano 
de acesso ilimitado representa risco real de se comprometer a rede e 
a qualidade do serviço prestado. Conforme experiência de outros 
países, como no caso dos Estados Unidos no período 1996-1997, o 
aumento repentino e imprevisto do tráfego poderia causar o colapso 
da rede ou, em situações menos graves, impedir o acesso a 
determinados serviços, tais como chamadas de longa distância 
destinadas a uma certa região.  Naquele país, os novos planos 
adotados resultaram na internacionalmente conhecida “Síndrome do 
Busy Tone”, levando, por fim, à necessária revisão do modelo. 
 
 
 
7) CONCLUSÃO 
 
Diante das inúmeras considerações discutidas nesta Consulta 
apresentaremos a seguir as conclusões de nossos comentários, de 
forma objetiva e sintética.  
 
(ii) Ficou claramente demonstrado que o modelo atual já contém os 
elementos necessários para atingir os objetivos da Anatel em 
curtíssimo prazo, desde que as operadoras ofereçam um Plano de 
Acesso Básico a Internet (PABI).  Sob esse aspecto, o modelo atual 
oferece as seguintes vantagens: 
 
a. atende, num curtíssimo prazo, aos objetivos preconizados pela 
Anatel, utilizando a capilaridade existente da rede STFC; 
 
b. mantém a assimetria regulatória, evitando a possibilidade de 
formação de monopólios e assegurando a sobrevivência dos novos 
entrantes e pequenos provedores; 
 
c. mantém inalterado o cenário regulatório vigente através da 
manutenção das atuais regras de interconexão e remuneração de 
redes. 
 
Nesse sentido, a manutenção das atuais regras preservará a saúde 
financeira das operadoras, na medida em que permitirá o 
desenvolvimento continuado de seus planos de negócio.  Da mesma 
forma, a preservação das regras sobre as quais os planos de negócio 
estão fundados torna possível a captação de novos investimentos, na 
medida em que assegura o retorno daqueles já realizados. 
 
(ii) Em relação à criação de novos modelos, ficou demonstrado que 
sua criação trará riscos e prejuízos ao mercado, à rede e ao próprio 
usuário.  além disso, não há qualquer necessidade de se criar novos 
modelos para atingir os objetivos anunciados pela Anatel.   
 
Mais especificamente: 
 
a. não há qualquer evidência de que novos modelos teriam condições 
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de oferecer preços mais atrativos para o usuário que o atual modelo; 
 
b. novos modelos certamente acarretarão custos de interconexão que 
pequenos provedores não poderão suportar, favorecendo a criação 
de monopólios de grandes provedores; 
 
c. não é certo que novos modelos seriam capazes de oferecer a 
mesma qualidade de serviços atualmente oferecida através do STFC; 
 
d. novos modelos poderão provocar a queda da qualidade do STFC 
como um todo devido ao congestionamento e/ou bloqueio das redes 
de longa distância – principalmente o 0i00; 
 
d. novos modelos são discriminatórios, especialmente o 0i00 que 
atende interesses específicos das concessionárias em detrimento das 
espelhos, através da transferência de receitas para as 
concessionárias; 
 
e. há risco de interposição de ações judiciais pelas inúmeras partes  
prejudicadas, que terão o efeito de atrasar ou até mesmo impedir a 
implantação dos mesmos, retardando desnecessariamente os 
benefícios que poderiam ser ofertados, de forma imediata, aos 
usuários de Internet dentro do modelo atual. 
 
Diante da síntese das abordagens acima, a GVT entende que para o 
atendimento das premissas preconizadas pela Anatel, especialmente 
quanto ao atendimento das necessidades básicas de acesso à 
Internet pela sociedade brasileira, a Anatel deve manter o modelo 
atual associado a um plano de tarifa “flat”, denominado Plano de 
Acesso Básico à Internet (PABI), com as seguintes características: 
 
a. as operadoras devem oferecer uma tarifa única, aplicável a todos 
os seus clientes, independente da localização geográfica (cobrindo 
custos de chamada local e LDN), desde que dentro do mesma região 
do PGO em que estiver o usuário, aplicável até o limite da franquia de 
minutos associada ao plano.  Atingido o limite da franquia serão 
aplicadas as tarifas regulares do STFC.  
 
b. deve ser adequado ao atendimento das necessidades básicas de 
acesso à Internet; 
 
c. a oferta de um PABI deve ser obrigatória por todas as operadoras, 
determinada pela Anatel; 
 
d. a franquia de minutos contida no PABI deve ser dimensionada de 
forma a evitar o congestionamento da rede; 
 
e. o PABI deve ser oferecido aos clientes de cada operadora como 
plano alternativo, independente do plano de STFC utilizado pelo 
usuário, ou seja, dois planos distintos, um para STFC e outro para 
Internet; 
 
f. o PABI deve permitir a livre escolha de provedores pelo cliente, 
sendo indiferente a operadora à qual o provedor estiver vinculado, 
evitando-se, assim, a venda casada de serviços/produtos; 
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g. o PABI deverá permitir o acesso dos clientes apenas aos 
provedores localizados na região do PGO na qual o cliente estiver 
localizado; 
 
h. PABI oferecerá o detalhamento das chamadas para provedores na 
conta de STFC. 
 
Como principais vantagens do PABI podemos destacar: 
 
(i) não requer novos investimentos pelas operadoras e provedores; 
 
(ii) permite a preservação das regras vigentes de interconexão e 
remuneração de redes; 
 
(iii) tende a reduzir  preços de acesso à Internet, decorrente de 
sinergia comercial entre operadoras e provedores, através da oferta 
de pacotes de serviços;  
 
(iv) pode ter implementação IMEDIATA. 
 
Caso a Agência venha a se decidir pela implantação de novos 
modelos de acesso, a despeito das significativas desvantagens 
apontadas, a GVT recomenda a adoção das seguintes medidas: 
 
(i) coexistência dos modelos; 
 
(ii) prestação facultativa dos modelos pelas operadoras; 
 
(iii) implantação gradual de modelos, com fases de teste e 
comprovação de sua eficácia e qualidade; 
 
(iv) comprovação de qualidade dos serviços oferecidos no mínimo 
idêntica à qualidade oferecida pelo STFC; 
 
(v) preços livremente fixados pelo mercado, ou seja, não regulados. 
 
Passaremos, a seguir, a apresentar nossos comentários a cada 
artigo. 
(Mário Marques Portásio Jr. - Global  Village Telecom  LTDA) 

 a - A ANATEL deve atuar como órgão regulador e fiscalizador do 
mercado de ACESSO a Internet, em conjunto com o Comite Gestor 
(CG) que poderia cuidar dos aspectos tecnologicos, conteudo e 
informações. 
b - a INCLUSÃO DIGITAL não ocorrerá com o 0700 ou a Internet 
Grátis.  Mas sim com atitudes sobre os itens que são mais caros, 
como equipamentos, links, telefone, etc.  O acesso à Internet é o 
menor custo envolvido.  Devemos ter muito cuidado para não 
confundir as questões, e que muitas "tendências" mundiais são 
apenas "desejos" de grandes multinacionais e do capital estrangeiro 
que não importa-se com a criação de tecnologia local. 
c - as regras colocadas na Consulta Pública NÃO são claras, 
principalmente quanto ao modelo 1700.  As colocações são MUITO 
técnicas. 
d - sugerimos, em qualquer situação, separar a legislação de ligações 
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telefônicas para VOZ e ligações discadas para Internet.   
(Adalberto Schieh - JOP Comunicação Virtual Ltda - VIAVALE 
Internet) 

 Que seja adotado código não geografico por área de DDD. 
Que não haja cobrança de tarifa alguma para conexões locais. 
(Kleber Hollerbach) 

 CONTRIBUIÇÃO DA TELEMAR À CONSULTA PÚBLICA 417 
 
Esta contribuição da Telemar à CP 417 substitui a versão enviada em 
31/01/2003, antes da prorrogação da data limite de entrega das 
contribuições para o dia 15/02/2003, e é constituída de duas partes: 
 
Resposta Geral 
Contribuição específica para cada artigo da CP 417 
Por ser impossível incluir os gráficos e figuras referenciados ao longo 
do texto no sistema de contribuições da Anatel (SACP), a Telemar 
está enviando por e-mail à Anatel, nesta data, uma versão completa 
desta contribuição, incluindo os gráficos e figuras, no formato 
Microsoft Word. 
 
I. RESPOSTA GERAL DA TELEMAR À CP 417 
Conforme já enfatizado pela contribuição à CP 372 sobre este mesmo 
tema, a Telemar concorda e está comprometida com os principais 
objetivos que a Anatel pretende atingir com a CP 417, que são a 
universalização e a previsibilidade do custo de acesso à internet.  
O entendimento da Telemar sobre os conceitos dos objetivos é: 
O conceito de universalização deve ser o de permitir o acesso, de 
forma economicamente viável e socialmente justa, de parcelas 
crescentes da população à informação e aos serviços disponíveis na 
internet; 
O conceito de previsibilidade deve ser o de permitir aos usuários 
identificar, entender e controlar, da melhor forma possível, os seus 
gastos com serviços de telecomunicações para acesso à internet. 
A Telemar entende que esses objetivos devem ser alcançados sem 
colocar em risco o equilíbrio econômico-financeiro das 
Concessionárias do STFC. Também indispensável para o 
atendimento dos objetivos da Anatel é a eliminação do chamado 
“sorvedouro de tráfego”.  
O chamado “sorvedouro de tráfego” se resume em que todo tráfego 
local unidirecional destinado a um terminal de outra operadora, como 
pode ser o caso do tráfego de internet, provoca desequilíbrio de 
tráfego entre as operadoras locais envolvidas. Esse desequilíbrio gera 
pagamento de interconexão e torna as chamadas deficitárias para a 
Concessionária que origina a chamada. A extensão e capilaridade de 
suas redes fazem com que as Concessionárias locais sejam as 
principais originadoras de tráfego e, portanto, as maiores 
prejudicadas pelo “sorvedouro de tráfego”, ao mesmo tempo em que 
também as tornam instrumentos críticos para atingir o objetivo de 
universalização. A conclusão óbvia é que é inviável a utilização das 
Concessionárias para estimular o tráfego de internet sem antes 
eliminar o “sorvedouro de tráfego”. 
A Telemar coloca-se, desde já, à disposição da Anatel para a busca 
de soluções viáveis, equilibradas e abrangentes para atingir os 
objetivos da Anatel e para eliminação do “sorvedouro de tráfego”, pois 
acredita que estas conquistas são de interesse de toda a sociedade e 
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são importantes para a construção de um país mais desenvolvido e 
eqüitativo.  
 
1. O MODELO ATUAL DE ACESSO DISCADO À INTERNET 
Antes de proceder à análise das propostas da CP 417 é importante 
fazer uma análise do modelo atual de acesso à internet. O modelo 
atual apresenta quatro características principais: 
A penetração da internet no Brasil é uma das mais altas entre os 
países em desenvolvimento. Segundo o relatório global sobre 
distribuição e aproveitamento da informática no mundo (The 
Networked Readiness of Nations 2002-2003), divulgado no final de 
janeiro em Davos, na Suíça, durante o Fórum Mundial, o Brasil subiu 
oito posições no ranking mundial, pulando da 38ª colocação no 
relatório divulgado do ano passado para a 29ª no relatório atual, e é o 
líder em inclusão digital entre os países da América Latina; 
O Brasil oferece uma das alternativas mais baratas do mundo para 
acesso local à internet; 
A distribuição desigual de renda na população, a dispersão geográfica 
e a disparidade no grau de desenvolvimento dos municípios 
brasileiros fazem com que os provedores de internet estejam 
presentes em apenas cerca de 7% desses municípios, o que dificulta 
o acesso à internet para os habitantes da maioria das localidades do 
interior do país; 
O modelo de remuneração pelo uso de redes que está sendo 
aplicado para chamadas de internet gera prejuízos para as 
Concessionárias de STFC local, por meio do “sorvedouro de tráfego”. 
No modelo atual (ver figura 1), a maior parte das ligações de internet 
é local e ocorre no fim de semana ou de madrugada, que são horários 
de tarifa reduzida. Caso o provedor esteja ligado a uma operadora B 
diferente da operadora A à qual o usuário está conectado, a 
operadora A tem que pagar R$ 0,0225 por minuto para a operadora 
B, apesar de receber apenas R$ 0,07 do usuário pela chamada 
inteira, independentemente de sua duração (e as chamadas de 
internet são muito longas, com duração média de cerca de 20 
minutos). Isso faz com que, na média, a Concessionária tenha um 
prejuízo financeiro de R$0,38 por chamada. 

SORVEDOURO DE TRÁFEGO - CHAMADA LOCAL DE INTERNET

Usuário de 
Internet

Concessionária 
STFC Local

Provedor 
de 
internet

Outra 
operadora 
STFC Local

Interconexão classe I

Custo da Concessionária = 
Pagamento de interconexão

Duração média da chamada de internet: 20 minutos
Receita da Concessionária: R$0,07
Custo da Concessionária: 45%* x R$0.05/minuto x 20 
minutos = R$0.45

Chamada local

Resultado para a Concessionária

* Regra do desequilíbrio de tráfego, aplicável ao tráfego local em interconexões classe I

Receita da 
Concessionária = 

Pagamento de 
acesso telefônico 

(pulsos)

Prejuízo médio da 
Concessionária: R$0.38 
por chamada

 
Figura 1: Modelo atual de acesso discado à internet 
 
Conclui-se, portanto, que embora o modelo atual tenha estimulado a 
utilização da internet no país, existem questões importantes a serem 
solucionadas para atingir os objetivos desejados de universalização e 
previsibilidade do custo do acesso discado à internet, propostos pela 
Anatel, e a principal delas é a eliminação do “sorvedouro de tráfego”. 
 
2. OS MODELOS PROPOSTOS PELA CP 417 E A AUSÊNCIA DE 
REGRAS DE REMUNERAÇÃO DAS REDES 
Para avaliar as propostas da CP 417 para atingir os objetivos de 
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universalização e previsibilidade é fundamental compreender os 
mecanismos propostos, além dos benefícios a serem produzidos, o 
público-alvo, os investimentos requeridos, os custos operacionais, a 
origem dos recursos e os modelos de remuneração das partes 
envolvidas no provimento do serviço. 
A CP 417 propõe dois novos modelos de acesso à internet:  
O modelo de Código Não-Geográfico (CNG), ou 0700, para acesso 
local e de longa distância; 
O modelo IP Direto, ou 1700, para acesso local.  
No entanto, a CP 417 não apresenta as regras de remuneração 
desses modelos. A Anatel informou, em Audiência Pública, que tais 
regras de remuneração serão objeto de uma nova Consulta Pública.  
O representante da Anatel afirmou, em Audiência Pública, que seria 
possível utilizar provisoriamente a Norma 22/94 (“Critérios tarifários 
para a prestação de serviços públicos especializados de comunicação 
de dados através da rede nacional de comutação de pacotes”) para 
tratamento da remuneração dos modelos propostos, até que as 
regras definitivas fossem colocadas em Consulta Pública. Entretanto, 
essa norma define apenas as tarifas a serem cobradas ao usuário por 
um serviço distinto do serviço de acesso à internet. A Norma 22 não 
define a remuneração pelo uso de redes de outra prestadora e, 
portanto, não se presta para a definição da remuneração pela 
interconexão.  
A Telemar requer, portanto, que seja realizada uma nova Consulta 
Pública que considere as contribuições recebidas e inclua também as 
regras de remuneração das redes envolvidas nas chamadas de 
internet. Sem uma visão integrada que inclua as regras de 
remuneração é impossível fazer uma análise conclusiva da CP 417 e,  
muito menos, aprová-la ou implementá-la.  
 
3. ANÁLISE DA EFICÁCIA DOS MODELOS PROPOSTOS PELA CP 
417 PARA ATINGIR OS OBJETIVOS DE UNIVERSALIZAÇÃO E 
PREVISIBILIDADE 
Apesar da dificuldade de analisar a CP 417 sem as regras de 
remuneração, verificamos que ela deve sofrer algumas mudanças 
importantes. Os modelos propostos até contribuem para aumentar a 
previsibilidade dos gastos com acesso à internet, mas não são 
economicamente consistentes, não são eficazes para atingir o 
objetivo de universalização e violam os Contratos de Concessão do 
STFC.  
 
3.1. PREVISIBILIDADE 
Devido à numeração específica e exclusiva, ambos os modelos 
propostos (0700 e 1700) permitirão a fácil identificação das chamadas 
de internet. Isso contribuirá para que os usuários possam identificar 
as chamadas de internet e facilitará o monitoramento e controle dos 
seus gastos. 
A CP 417 propõe também planos alternativos de tarifa flat como uma 
forma de aumentar a previsibilidade de gastos dos usuários. Porém, 
apesar de contribuir  para esse objetivo, o plano de tarifa flat implica 
um subsídio perverso e indesejável, além de provocar o uso 
ineficiente da rede do STFC. Sua aplicação em outros países, como 
por exemplo na Inglaterra, demonstra que seu efeito é o de aumentar 
o tráfego de usuários já existentes e que já utilizavam a internet 
intensamente, sem promover a atração de novos internautas e sem 
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aumentar o tráfego de usuários pouco intensivos. Os usuários que já 
utilizavam a internet intensamente não necessitam desse tipo de 
incentivo, pois, em geral, pertencem a classes sociais menos 
sensíveis ao fator preço. 
A análise dos planos de tarifa flat aplicados em outros países mostra 
que sua aplicação no Brasil não beneficiaria o público-alvo da 
universalização. Como se observa no gráfico seguinte (ver figura 2), o 
plano tarifa flat mais barato corresponderia a um custo anual de mais 
de R$80/mês. 

CUSTO DE ACESSO TARIFA FLAT À INTERNET*
0 20 40 60 80 100 120 140

Inglaterra,  T iscal i
Inglaterra,  NTL

Fra ná , Noos
EUA,  CA, Spea k Ea sy

EUA,  CA, Pa cbel l
EUA,  CA, AT&T

Sué cia,  Te le 2
EUA,  CA, XO
Sué cia,  UPC

Ale m anha,  T iscal i
EUA,  Ohio ,  Spea k Ea sy

EUA,  CA, Qw e st
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Figura 2: Custo de acesso à internet por meio de tarifa flat  
Considerando-se que a renda média da população brasileira é muito 
inferior à desses países, conclui-se que tais planos certamente seriam 
inócuos para efeito de universalização (ver figura 3). 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NO BRASIL

1,4

11,7

8

16,6

26,1

12,9
10,9

7,7

3,3
1,4

Pessoas de +10 anos de idade por classe de rendimento do trabalho 
%

0-90 90-180 180-
360

360-
540

540-
900

>3600Sem 
decla-
ração

Sem 
ren-

dimen-
to

1800-
3600

900-
1800

R$/ 
mês

Fonte: IBGE (Censo 2001)  
Figura 3: Distribuição de renda no Brasil 
 
A utilização de uma tarifa flat mensal no Brasil em alguns dos níveis 
que têm sido divulgados na imprensa – a par de sua inviabilidade 
econômica - provocaria apenas a adesão daqueles usuários cujos 
gastos mensais ultrapassam estes valores (ver figura 4). Já os 
segmentos da população sem condições de arcar com esses gastos 
não seriam atraídos como novos usuários de internet. A maioria dos 
usuários com potencial de aderir ao plano faz parte dos segmentos 
com renda bem superior à média brasileira, e não constitui o principal 
público-alvo do objetivo de universalização do acesso à internet.  
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Figura 4: Distribuição do gasto de internautas com telefonia na 
Região I 
Além de beneficiar a parte da população que não precisa de 
estímulos adicionais para utilizar a internet, o plano de tarifa flat com 
uso ilimitado incentiva o uso ineficiente da rede, pois o usuário tende 
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a manter o seu computador conectado à rede mesmo sem utilização 
nenhuma. Ele passa a se comportar praticamente como um usuário 
de internet de banda larga, que fica conectado por longos períodos 
(ver figura 5). 
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Figura 5: Tempo médio de acesso à internet 
Quando isso ocorre na rede comutada de telefonia, a linha do 
assinante e os circuitos de comutação e transmissão envolvidos na 
chamada ficam ocupados e não podem utilizados para outras 
chamadas. Isso aumenta o nível de congestionamento da rede, 
prejudicando a qualidade das chamadas tanto de internet quanto de 
voz. Por isso, os planos de tarifa flat provocam o uso ineficiente do 
serviço de telefonia e poderiam levar à inaceitável degradação da 
qualidade da rede do STFC, conquistada com investimentos 
substanciais realizados pelas Concessionárias. 
Vale ressaltar que a alta penetração da rede IP nos países que 
adotam a tarifa flat é fundamental para viabilizar a oferta deste tipo de 
plano, pois, ao contrário da rede do STFC, a rede IP só é ocupada 
quando há tráfego efetivamente cursando na rede. Essa, todavia, não 
é a realidade na grande maioria dos municípios brasileiros, que ainda 
não dispõe de rede IP. 
Para evitar o aumento do congestionamento, as Concessionárias do 
STFC seriam obrigadas a investimentos adicionais em infra-estrutura, 
que não teriam a remuneração adequada e ainda suportariam o uso 
ineficiente de rede. O reflexo imediato seria um processo de revisão 
das tarifas de telefonia, como forma de garantir o equilíbrio 
econômico-financeiro das Concessionárias, na forma prevista pelo 
Contrato de Concessão. O aumento de tarifas de telefonia implica que 
os usuários menos intensivos de internet ou mesmo os usuários de 
telefonia que sequer utilizam a internet estariam subsidiando o acesso 
à internet dos usuários intensivos - um subsídio perverso de usuários 
mais pobres para usuários mais ricos. 
Se um plano de tarifa flat tiver de ser oferecido, apesar dos seus 
efeitos perniciosos, é fundamental estabelecer algumas restrições 
para amenizar tais efeitos, como, por exemplo: 
limitá-lo a um determinado número de horas/mês; 
restringir sua utilização ao horário de funcionamento das escolas 
públicas e prefeituras. Por essa restrição atender-se-ia alguns dos 
principais públicos-alvo da universalização e evitar-se-ia o aumento 
demasiado do tráfego no fim-de-semana (horário de pico no uso da 
rede), que requereria investimentos substanciais e inviáveis 
economicamente.  
O impacto desses planos sobre o desempenho da rede deve ser 
continuamente monitorado e, se necessário, os planos devem ser 
adequados para evitar que ocorra uma deterioração da qualidade do 
serviço, tanto para chamadas de voz quanto de internet. 
 
3.2. UNIVERSALIZAÇÃO 
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Quanto à universalização, os dois modelos têm aspectos e impactos 
diferentes.  
 
3.2.1. MODELO IP DIRETO (1700) 
O modelo IP Direto (1700) é voltado para o acesso local à internet via 
rede IP. O acesso à internet já é praticamente universal nas 
localidades onde esse modelo pode ser tecnicamente oferecido, pois 
a maior parte dos provedores já está presente onde há rede IP. 
Assim, o custo de uma chamada de internet já é equivalente ao custo 
de uma chamada local de voz. Nos horários reduzidos (madrugadas e 
fim-de-semana), esse custo corresponde a cerca de R$ 0,10 por 
chamada (R$0,07 pagos à operadora e R$0,03 de impostos), 
independentemente da duração da mesma. Esse custo é um dos 
mais baixos do mundo (ver figura 6). 

COMPARAÇÃO DO CUSTO DE ACESSO LOCAL À INTERNET
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Figura 6: Comparação do custo do acesso local à internet 
No entanto, alguns usuários prefeririam não ter que aguardar para 
utilizar a internet apenas em horários de tarifa reduzida. Pode-se, 
nesses casos, mesmo no modelo atual, oferecer um plano alternativo 
ao plano básico atual, no qual o usuário pagaria uma tarifa menor 
durante os horários de tarifa normal e uma tarifa mais alta nos de 
tarifa reduzida (em relação ao plano básico). Esse tipo de plano 
alternativo provocaria uma distribuição mais uniforme do tráfego e 
uma redução do congestionamento nos horários de pico de utilização 
da internet. 
Como mencionado anteriormente, o impacto desses planos deve ser 
monitorado para evitar a deterioração do desempenho da rede. Vale 
mencionar que, atualmente, a distorção provocada pelo “sorvedouro 
de tráfego” reduz o interesse das Concessionárias em oferecer tais 
planos para estimular o tráfego de internet.  
Numa análise simplista, o modelo 1700 poderia contribuir para o 
objetivo de universalização. No entanto, da forma como está 
proposto, o aumento de tráfego exigiria investimentos adicionais em 
infra-estrutura de rede IP, sem perspectiva de retorno adequado, e 
portanto de baixa probabilidade de se tornar realidade.  
Um desafio ainda maior para viabilizar a implementação desse 
modelo é a garantia da remuneração adequada das Concessionárias 
do STFC. O modelo 1700 introduz um intermediário adicional na 
cadeia de acesso à internet, que é o provedor do “outro serviço de 
telecomunicações”. Esse intermediário, segundo o modelo proposto, 
passaria a receber a receita da chamada de acesso a internet e a 
manter o relacionamento com o cliente final, utilizando a rede de 
acesso da operadora de STFC para oferecer o serviço. Isso 
provocaria uma distorção: apesar da receita ficar com o intermediário, 
os investimentos mais significativos para viabilizar o tráfego de 
internet e evitar o congestionamento na rede de voz ficariam a cargo 
da operadora de STFC, afetando diretamente seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 
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Como em praticamente todos os setores da economia e já 
evidenciado nos modelos de acesso à internet europeus, a introdução 
de intermediários tem dois efeitos: ou aumenta o custo do produto 
final ou reduz a rentabilidade dos outros operadores envolvidos na 
prestação do serviço. A primeira opção certamente não interessa aos 
usuários de internet e não seria permitida pela Anatel. A segunda 
opção também não é viável, pois o Contrato de Concessão é claro 
quanto à necessidade de preservar o equilíbrio econômico-financeiro 
das Concessionárias do STFC. 
 
Vale lembrar que as cláusulas do Contrato de Concessão voltadas 
para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro das 
Concessionárias foram essenciais e determinantes na atração de 
investidores para o processo de privatização do setor de 
telecomunicações brasileiro. O  processo também foi fundamental 
para viabilizar a universalização dos serviços de telecomunicações no 
Brasil. Fica evidente, portanto, que nenhuma solução pode significar 
prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro das Concessionárias do 
STFC. E essa condição estaria sendo violada ao se introduzir “outros 
serviços de telecomunicações” como intermediários no modelo 1700. 
Além disso, é importante ressaltar que as Concessionárias do STFC 
investiram pesadamente para a construção de suas redes. Só a 
Telemar investiu mais de R$16 bilhões em sua região após a 
privatização (ver figura 7).  
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Figura 7: Investimentos da Telemar em telefonia fixa 
 
Assim, é descabida a introdução de intermediários que se 
beneficiariam da infra-estrutura construída e reduziriam a receita 
potencial das Concessionárias, sem contrapartida adequada. Não é 
razoável aceitar um modelo que imponha obrigações de investimento, 
direta ou indiretamente, às Concessionárias e conceda o direito à 
remuneração para outras operadoras. É fundamental, portanto, que 
as regras de remuneração pelo uso de redes no modelo 1700 sejam 
submetidas a Consulta Pública, antes da aprovação da CP 417, e que 
se garanta que elas permitam a cobertura de todos os custos das 
Concessionárias de STFC, inclusive os de capital. 
 
3.2.2. MODELO DE CÓDIGO NÃO-GEOGRÁFICO (0700) 
No caso do 0700 local, a tarifa aplicável é a do plano básico do STFC, 
tornando esse modelo muito semelhante ao modelo atual de acesso à 
internet. Nesse caso, como já visto, o custo do acesso à internet nos 
horários de tarifa reduzida já é um dos menores do mundo e planos 
alternativos podem ser oferecidos para reduzir o custo do acesso nos 
demais horários. No entanto, para que este modelo seja viável, é 
imprescindível a eliminação do “sorvedouro de tráfego”. 
Eliminar a distorção do “sorvedouro de tráfego”, reconhecida pela 
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própria Anatel em Audiência Pública, é o primeiro e indispensável 
passo para universalizar o acesso à internet. E esse passo pode e 
deve ser dado de forma imediata e totalmente independente da CP 
417.  
A modalidade de longa distância do modelo 0700 é a que parece ter 
maior relevância para o objetivo de universalização proposto pela 
Anatel, já que o custo atual da chamada de longa distância inibe o 
tráfego de internet. Nesse caso, os principais mecanismos propostos 
pela CP 417 são os planos alternativos do STFC, mas como 
obrigação para as Concessionárias. A Anatel espera que estes planos 
sejam suficientes para equiparar o custo do acesso à internet de 
localidades sem provedores  ao custo de acesso de localidades que 
contam com provedores. Em outras palavras, a Anatel espera que 
tais planos tornem o custo da chamada de internet de longa distância 
praticamente igual ao custo da chamada local.  
No entanto, a Anatel não pode impor planos alternativos às 
Concessionárias do STFC. Conforme o Contrato de Concessão, 
apenas o plano básico é obrigatório. Os planos alternativos são 
opcionais e a definição das tarifas é da alçada das Concessionárias, 
cabendo à Anatel apenas aprovar os planos. 
Além disso, planos alternativos como os pretendidos pela Anatel não 
seriam auto-sustentáveis, a não ser que fosse utilizada uma fonte 
externa de recursos para os investimentos necessários. Se o preço 
de chamadas de internet de longa distância se tornasse equiparável 
ao custo de acesso em chamadas de internet locais, haveria um 
incremento substancial do tráfego de internet de longa distância nas 
localidades sem provedores. As centrais telefônicas dessas 
localidades são geralmente centrais simples e todo o tráfego de longa 
distância precisa ser encaminhado para uma localidade 
concentradora de tráfego onde exista uma “central-mãe”. 
Em geral, as linhas de longa distância entre as centrais-mãe e as 
centrais de localidades remotas não apresentam capacidade ociosa, 
dados os elevados custos. Portanto, para suportar um aumento do 
tráfego de internet, seriam necessários investimentos em transmissão 
e comutação nos entroncamentos de longa distância, bem como em 
portas dial IP nas centrais-mãe. Sem esses investimentos, não 
haveria capacidade para conduzir adequadamente o tráfego adicional 
de internet e, o que é pior, haveria uma deterioração substancial do 
grau de congestionamento e da qualidade das chamadas de voz. 
Assim, embora não haja uma imposição explícita de novos 
investimentos às Concessionárias, estas teriam, sem dúvida, uma 
obrigação prática, sem a qual não seriam atingidos os objetivos 
desejados (ver figura 8). 

ACESSO À INTERNET EM LOCALIDADES REMOTAS SEM REDE IP E SEM 
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Figura 8: Acesso à internet em localidades remotas sem rede IP e 
sem provedores de internet 
A tarifa necessária para viabilizar tais investimentos é incompatível 
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com a tarifa admissível para atingir a universalização do acesso à 
internet. E se a Anatel obrigasse as Concessionárias a reduzirem as 
tarifas, como previsto no artigo 24 da CP, o equilíbrio econômico-
financeiro das Concessionárias – que garante a continuidade da 
operação – seria violado e elas seriam induzidas a solicitar revisão 
tarifária, um direito assegurado pelo Contrato de Concessão. 
Nesse caso, haveria um aumento das tarifas de telefonia, significando 
que a conta da universalização do acesso à internet seria paga pelos 
usuários de telefonia em geral. Este é um subsídio perverso, pois a 
participação das classes mais carentes entre os usuários de telefonia 
é muito maior do que entre os usuários de internet. Se, por outro lado, 
as operadoras estabelecessem as tarifas adequadas para remunerar 
o investimento, essas tarifas seriam muito altas e a meta de 
universalização do acesso à internet não seria atingida. 
O investimento para implementar o modelo 0700 para internet de 
longa distância nas localidades sem rede IP da região da Telemar 
seria superior a R$ 1 bilhão. Considerando-se que as 
Concessionárias do STFC tiveram de investir pesadamente para 
cumprir as metas de universalização e qualidade de telefonia (como 
mencionado anteriormente, só a Telemar investiu cerca de R$ 16 
bilhões em sua região), é inviável para qualquer Concessionária fazer 
um novo investimento dessa magnitude sem uma perspectiva de 
retorno adequado. 
 
4. FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS 
A análise feita pela Telemar indica que os investimentos necessários 
para suportar o aumento de tráfego são o principal empecilho para 
viabilizar a universalização do acesso à internet. Uma solução para 
eliminar essa barreira seria a utilização de recursos de fontes neutras, 
como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
(FUST), fazendo-se alterações na lei que regulamenta seu uso, se 
necessário.  
Vale lembrar que as Concessionárias atingiram as metas de 
universalização da telefonia sem recorrer a esse fundo, que é 
formado substancialmente com suas próprias contribuições. É 
totalmente legítimo, portanto, sua utilização para viabilizar uma nova 
proposta de universalização, como a do acesso à internet.  A 
destinação das verbas do FUST ou de outra fonte de recursos para 
investimentos na infra-estrutura de telecomunicações deve ser feita 
de forma a compensar as variáveis que afetam o custo e a 
atratividade do investimento nas diferentes regiões.  
A utilização do FUST ou de qualquer outra fonte de recursos deve ser 
racional e reconhecer que o Brasil não pode manter programas de 
investimentos que signifiquem uma aplicação pouco eficaz ou 
ineficiente dos recursos. Neste sentido, é fundamental a adoção de 
um modelo de implementação escalonada, como foi feito para a 
universalização dos serviços de telefonia, e que respeite uma 
criteriosa seleção das localidades beneficiadas prioritariamente (ver 
figura 9). As primeiras fases devem ser dirigidas às  comunidades 
mais carentes, com um público-alvo claramente identificado, e nas  
quais o investimento requerido em infra-estrutura represente uma 
barreira importante à universalização do acesso à internet.  
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PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO FUST

Proposta de escalonamento
Quantidade de localidades com 
rede IP e planos alternativos de 
acesso à internet

Até 2004

Até 2006

Até 2008

Até 2010

Até 2012

Investimentos
R$ milhões

Até 2004

Até 2006

Até 2008

Até 2010

Até 2012

Critérios

Localidades com mais de X1 
residências com computador e mais 
de Y1 alunos em escola pública

Localidades com mais de X2 
residências com computador e mais 
de Y2 alunos em escola pública

Localidades com mais de X3 
residências com computador e mais 
de Y3 alunos em escola pública

Localidades com mais de X4 
residências com computador e mais 
de Y4 alunos em escola pública

Localidades com mais de X5 
residências com computador e mais 
de Y5 alunos em escola pública

Fonte: Telemar
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Figura 9: Proposta de utilização do FUST 
Os critérios para determinar a abrangência de cada etapa do 
escalonamento devem ser definidos cuidadosamente, pois no caso 
das metas de universalização da telefonia ficou claro que eles 
levariam ao uso ineficiente dos recursos (ver figura 10). 
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Figura 10: O exagero das metas de universalização do PGMU 
Já o investimento para universalização da modalidade de longa 
distância da internet merece estudo ainda mais cuidadoso, visto que 
ela requer mais de 80% do investimento, mas resulta numa parcela 
desproporcionalmente pequena dos internautas adicionais incluídos.  
 
5. DIFERENÇAS REGIONAIS 
Finalmente, deve-se ressaltar que os instrumentos propostos na CP 
417 provocam impactos díspares para as diferentes Concessionárias 
do STFC, sobretudo no tocante à necessidade de investimentos. O 
número e a dispersão geográfica das localidades na região I são 
maiores do que na região II que, por sua vez, são muito maiores do 
que na região III, exigindo montantes de investimento 
substancialmente diferentes para cada operadora (ver figura 11). 
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DIFERENÇAS REGIONAIS

Quantidade de 
municípios

• 3.044 • 1.818 • 645

Densidade de municípios • 56 municípios por 
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100.000 Km2

Renda per capita (R$) • 4.146 • 6.069 • 9.906

Fonte: IBGE, Telemar

Localidades com acesso 
local à internet / total de 
municípios

• 5% • 6% • 22%

 
Figura 11: Diferenças regionais 
A desigualdade poderia aumentar o desequilíbrio na competitividade 
das Concessionárias do STFC, o que seria um grave problema para o 
setor de telecomunicações brasileiro. Primeiro, isso implicaria tarifas 
muito mais altas nas regiões em que o investimento fosse mais 
elevado, o que certamente ocorreria justamente nas regiões mais 
carentes e principais alvos da política de universalização. Seria uma 
contradição, portanto, ao objetivo de universalização do acesso à 
internet. Mais grave ainda seria a intensificação do desequilíbrio entre 
o nível de desenvolvimento do setor de telecomunicações nas 
diferentes regiões. 
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6. CONCLUSÃO 
A contribuição da Telemar à CP 417 pode ser resumida nos seguintes 
pontos: 
A irracionalidade do “sorvedouro de tráfego” deve ser eliminada 
imediatamente, independente do processo relacionado à CP 417. 
Essa eliminação é imprescindível para que as concessionárias de 
STFC tenham condições de estimular o tráfego de internet; 
A universalização do acesso à internet não pode ser levada a cabo 
como uma nova obrigação para as Concessionárias do STFC, sem 
serem disponibilizadas fontes externas de recursos para tanto; 
Uma nova Consulta Pública com o conteúdo da CP 417, já modificado 
pelas contribuições recebidas, e que inclua também as regras de 
remuneração de público e pelo uso de redes para chamadas de 
internet, deve ser publicada, com o intuito de permitir contribuições 
mais consistentes e objetivas de todos os interessados, em particular 
das Concessionárias do STFC; 
Os planos alternativos não podem ser obrigatórios para as 
Concessionárias do STFC; 
As diferenças regionais devem ser adequadamente consideradas 
para preservar o justo equilíbrio entre usuários e entre prestadoras. 
Os modelos propostos, embora contribuam para aumentar a 
previsibilidade dos gastos com acesso à internet, mediante a 
identificação das chamadas de internet, não são economicamente 
consistentes e não são eficazes para atingir o objetivo de 
universalização. Além disso, violam os Contratos de Concessão, que 
fazem parte do cerne do modelo de telecomunicações brasileiro. É 
imprescindível, qualquer que seja a solução proposta, preservar o 
equilíbrio econômico-financeiro previsto por esse modelo. 
(Telemar) 

 'Contribuições e Justificativas da Abril à Consulta Pública No. 417 
 
 
 
1)  Indispensável prazo para réplicas 
 
 
 
A relevância da matéria desta Consulta, o impacto que causa em 
organizações já estruturadas sobre a regulamentação vigente, que a 
consulta propõe modificar; a complexidade que representa a 
introdução do modelo proposto, que altera profundamente as relações 
atuais entre prestadoras e provedores de Internet - recomenda e 
torna mesmo indispensável - a concessão de prazo para réplica aos 
comentários.  
 
Por quê – para tema estrutural desse porte que impacta 
profundamente toda a linha de agentes dos setores de 
telecomunicações e Internet – excluir as réplicas, se a consultas de 
muito menor impacto a ANATEL tem se utilizado rotineiramente desse 
recurso? Por que excluir esta etapa justamente nesta consulta, que 
opõe interesses cruzados entre prestadoras do STFC, 
concessionárias e autorizadas e  provedores de Internet?  
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Valem aqui as mesmas razões pelas quais o simples prazo de trinta 
dias, inicialmente fixado para terminar em 23.12.02, foi prorrogado e 
determinada a realização de duas audiências públicas.  
 
Aliás, não tendo sido publicados os resultados das audiências 
públicas a tempo de poderem instruir a elaboração dos comentários, 
eis mais uma razão para as réplicas. 
 
Espera-se que a ANATEL determine ainda a abertura de prazo para 
réplicas aos comentários. 
 
2. Comentários Gerais 
 
A Abril entende que a Consulta Pública  CP No. 417 é uma 
continuação da CP No. 372, e mantém seus objetivos e espírito. 
Especificamente, a CP No. 372 assumiu, entre outras coisas, que “no 
acesso aos serviços Internet, devem ser buscadas alternativas 
regulatórias que observem as seguintes premissas: 
 
a) preservação dos direitos dos usuários dos serviços de 
telecomunicações:  
 
- acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de 
qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer 
ponto do território nacional;  
 
- tratamento não discriminatório quanto às condições de acesso e 
fruição do serviço;  
 
- diversidade de serviços, de prestadoras e liberdade de escolha” 
 
Além disso, a CP No. 372 estabelecia, logo de início, no item 1, seu 
objetivo: 
(Luis Carlos Balieiro - Editora Abril) 

 Acredito que o modelo 0700 proposto é extremamente positivo, sendo 
sua redação atual correta. É importante que a Anatel regule o valor da 
tarifa 0700 a ser criada. 
(Denis Pesa - MyWay Internet Ltda.) 

 O acesso poderia ser de forma que o usuario paga-se uma unica taxa 
a operadora e a provedora de acesso, podendo chegar a R$ 80,00 
reais mensais ou menos para usuario residenciais (fisicas) e um valor 
mais elevado para comerciais (juridicas). 
(Renato Navarro Guerreiro - Guerreiro Teleconsult) 

 O acesso poderia ser de forma que o usuario paga-se uma unica taxa 
a operadora e a provedora de acesso, podendo chegar a R$ 80,00 
reais mensais ou menos para usuario residenciais (fisicas) e um valor 
mais elevado para comerciais (juridicas). 
(Ronaldo da Silva Reis) 

 Pô! até quando vai durar essa inspectativa, estou acompanhando dia 
a dia o desenrrolar, dessa consulta, mas cada dia parece que fica 
mais longe esse sonho, mais uma vez foi prorrogado a data, assim 
fica difícil em acreditar ou melhor em sonhar que aqui no interior do 
paraná em uma cidade que tem no máximo 7 mil habitantes, possa 
ter conexão, provedor aqui só vai ser instalado quando quando ela 
atingir no minimo uns 40 mil habitantes isso é no dia de são nunca, 
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espero que os provedores gratis não venham mais interferir nessa 
consulta publica. Pois eles estão se mobilizando para derrubar esse 
sistema novo. Seja firme matarazzo, olhe por nós aqui no interior. 
(Mauri Gasquez Pelican) 

 a favor 
(Thiago Carvalho Dottore) 

 Apoio a ideia de inernet sem pagar pulso telefômico 
(Fábio Luís Dourado Castelo Branco) 

 Parece-me perfeitamente democrático e viável quanto à questões 
técnicas e econômicas,ante a diversidade e volume do mercado 
consumidor de acesso a internet, que possam coexistir os dois 
modelos propostos. 
(Isaac Ferreira Chavante) 

 A cobrança das conexões discadas à Internet devem continuar no 
valor atual, por pulsos, mais acessíveis durante a madrugada, 
domingos e feriados, ou através de um sistema similar, que não onere 
o usuário, cuja renda, associada defasagem dos salários, já está 
bastante comprometida. O valor da mensalidade dos provedores 
pagos, também deveria ser uniforme, para que o ítem da 
concorrência seja a qualidade, o desempenho, e não simplesmente o 
melhor preço. Nos gratuítos, há também a possibilidade de uma 
cobrança de tarifa telefônica diferenciada, ou uma tabela especial 
para as classes comprovadamente menos favorecidas, que já tê 
acesso à internet, mas não podem pagar caro por isso. 
(Valdeir Lemos) 

 Prorrogacão do Prazo de consulta: 
 
Entendo que a ampliacão do prazo contribui para aperfeicoamento do 
resultado final, entretanto observamos que houve prazo suficiente 
para a tomada de decisão, dessa forma a prorrogacao so vem 
prejudicar os usuarios. 
2.       Quanto ao sistema que vier a ser adotado considero o mais 
importante a garantia do livre direito de escolha do usuario em utilizar-
se, migrar a qualquer tempo para o sistema de sua preferencia. 
(Marcilio de Sousa Nobrega Junior) 

 Que se implante o novo sistema de tarifação sem, contudo, extinguir-
se o modêlo de acesso atual durante os horários de pulso único como 
acontece nas madrugadas (da 00:00 às 06:00 horas, diariamente) e 
nos finais de semana e feriados (a partir das 14:00 horas dos 
sábados e da 00:00 ás 24:00 horas aos domingos e feriados). 
Noutras palavras, o atual modêlo não sofreria qualquer modificação. 
 
Quanto ao novo modêlo, penso que a opção ideal seja pelo sistema 
0700 mas desde que o usuário possa contratar livremente o(s) 
provedor(es) que lhe convier por questões de qualidade e custos. 
 
Considero oportuníssima a intervenção desta entidade na questão do 
acesso à Internet via tarifação reduzida e única de telefonia. A 
verdade é que não dá mais para pagar por pulsos telefônicos sem 
nem ao menos ter a discriminação dos mesmos em nossas contas! 
Noutras palavras, somos obrigados a confiar na fatura que as 
operadoras nos apresentam colidindo frontalmente com o disposto no 
Código do Consumidor. 
 
Outro fato lamentável que vem ocorrendo e do qual já fui vítima em 
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duas ocasiões distintas neste ano diz respeito a serviços de acesso 
Internet via 0800. Da primeira vez aconteceu através de um provedor 
carioca chamado Rede Livre (www.redelivre.com.br) e da segunda 
com um outro provedor, também carioca, chamado 0800Net 
(www.zero800net.com.br). Em ambos os casos as operadoras, 
simplesmente, interromperam o acesso dos clientes ao serviço 
contratado sem qualquer justificativa. Os provedores também não se 
manifestaram fosse para devolver os valores pagos e não usufruídos, 
fosse para esclarecer o ocorrido. Devido aos desmandos o custo de 
acesso, que no Zero800Net era de R$20,40 por 20:00 horas até o 
mês de outubro, saltou em novembro para R$84,00 pelas 
mesmíssimas 20:00 horas do plano anterior através da Embratel 
(prefixo 078) e sem aviso prévio. 
 
Sugiro que as operadoras sejam também incentivadas a expandir 
serviços de acesso do tipo ADSL a baixo custo, a exemplo do que 
tem ocorrido no sul do país (mais no 
<www.an.com.br/2002/nov/22/0evi.htm>). Moro no interior de Minas e 
como a Internet para mim é ferramenta imprescindível de trabalho 
nada mais conveniente que ter, além do projeto 0i00 ou i00, também 
acesso cable modem ou ADSL disponíveis a custo razoável. 
(Jose Carlos Trajano) 

 Que se implante o novo sistema de tarifação sem, contudo, extinguir-
se o modelo de acesso atual especialmente durante os horários de 
pulso único como acontece nas madrugadas (da 00:00 às 06:00 
horas, diariamente) e nos finais de semana e feriados (a partir das 
14:00 horas dos sábados e da 00:00 ás 24:00 horas aos domingos e 
feriados). Noutras palavras, o atual modelo não sofreria qualquer 
modificação em vista da implatação de um novo modelo. 
 
Quanto à proposta do sistema 0700, penso que essa seja a opção 
ideal, desde que o usuário possa contratar livremente o(s) 
provedor(es) que lhe convier e a custos bastante razoáveis. 
(Jose Carlos Trajano) 

 Na impossibilidade que é de implantação de por exemplo internet a 
cabo, ou ADSL com preços baixos e grande disponibilidade, sou a 
favor da criação de uma tarifa unica, para as linha telefonicas 
normais. Para que os numeros telefonicos de acesso das provedoras; 
somente eles tenham uma tarifa especial, fezendo desnecessaria a 
instação de novas linha exclusivas para internet nas residencias, ou 
comercios. 
Isso poderia ser feito atraves de um cadastro de todos numeros de 
acesso das provedoras, ou uma tela de logon no site da operadora 
telefonica da area. 
(Daniel Miranda Torres) 

 A Proposta nao cita o servico de alta velocidade (ex: speedy) para 
uso residencial, o qual deveria ser incluido na proposta tornando o 
servico mais acessivel com possibilidade de concorrencia entre as 
concessionarias, tornando os precos mais aquedados a condicao 
brasileira. 
(Paulo Roberto Nogueira) 

 Minha sugestão é muito simples: não mudar o sistema atual de 
acesso. 
(Luis A. Segovia G.) 

 1. Apoio a criação de uma tarifa única p/ transmissão de dados. 
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2. Apoio a decisão de não pagar um provedor no caso de acesso por 
telecons (Ex.: Velox) onde se paga pela mensalidade à operadora + 
provedor. 
3. Apoio a criação de um provedor de internet 0800 (gratuito) onde só 
se paga um mensalidade pela assinatura, sem taxa de telefonia. 
(Ígor XX) 

 Sobre internet: julgo que um único modelo de acesso possa 
empobrecer o uso de internet no Brasil, haja vista que as condições, 
situações e estruturas que o país possue é plural. Portanto, levar em 
conta essas diferenças e permitir que existem modelos que se 
adequem à essas mesmas diferenças, será um ganho para toda a 
sociedade. 
Modelos de internet gratuita, assim como aqueles que visam acesso 
por números específicos mediante taxa porém libertando da 
contagem de pulsos, ou ainda um sistema híbrido, são modelos que 
permitem ao cidadão modelar seus custos em função de suas 
possibilidades e o mais importante: impede monopólio e o 
estreitamento de opções monetárias (faixa de valores) em mercado 
onde grandes empresas ditam os valores. 
(André Luis Monteiro Fernandes) 

 Concordamos com a tarifa única, porém as teles devem nos pagar 
pelo tráfego gerado em nossos acessos discados na forma de 
gratuidade no custo de canais E1 
(Gerhard Peter Lazarus) 

 Deveriamos separar servicos de telecomunicacoes dos servicos 
internet. Telco de um lado e provedor de outro. Com todo o respeito, 
uma operadora de telecomunicacoes nao deveria se envolver como 
prestatora de servicos internet no varejo tomando a posicao de um 
provedor internet existente no mercado. 
(Jefferson G Maglio) 

 Vemos que este modelo, excluirá com certeza, todos os pequenos 
provedores do Brasil. sou um provedor de uma cidade de 10.000 
habitantes, foi uma Luta conseguirmos montar um provedor aqui, 
devido a poucos usuários. foram 4 anos de luta apenas conseguindo 
pagar as despesas. 
Agora devido ao novo modelo de acesso, estamos vendo uma 
conquista de 4 anos ir por agua a baixo. os unicos beneficiados com 
isso serão os provedores grandes, pois eles diminuirão os pontos de 
presença, e farão concorência no Brasil todo, com todos os 
provedores, e isso com cergeza no intuito de monopolizar o acesso a 
internet. 
 
A minha contribuição é que se faça sim uma tarifa "flat" porém para 
protejer os provedores pequenos, que se faça uma tarifa diferenciada 
dentro da mesma cidade. Ex: se a tarifa for de R$ 20,00 para um 
interurbano, que seja R$10,00, usando um provedor da mesma 
cidade. acho que seria justo com todos. 
(Leodenir Romani) 

 Manter a existência de provedores de acesso grátis à rede internet no 
Brasil. 
(Fabio Fernando Ferreira) 

 1) Eu gostaria que vocês não acabassem com a Lei que permite que 
seja cobrado apenas 1 pulso entre meia noite e 6:00 da manha, 
inclusive sabado depois das 14:00 horas e domingo o dia inteiro. 
2) Acabar logo com a obrigatoriedade de pagar um provedor de 
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conteudo para conexoes de banda larga. 
(Luiz A. Ramos) 

 O código não geográfico não deve privilegiar os grandes provedores, 
e sim manter a competitividade. Sugiro que o código não geográfico 
tenha tarifas diferenciadas para os usuários que optarem pela 
assinatura de provedor local. Ou seja, que seja implantado o código 
não geográfico, mas que ao utilizar provedores locais (ligações locais) 
a tarifa seja diferenciada na base de 50% em relação ao acesso 
através de provedores de outras cidades (ligações interurbanas). 
(Idegio Luiz Didoné Gavioli) 

 CONSIDERANDO verdadeiras as propostas do novo governo de 
gerar milhões de empregos e promover a inclusão digital e outras 
considereações anexas apresento as seguintes sugestões à 
CONSULTA PÚBLICA N.º 417: 
 
1- Que os serviços de comunicação saiam da categoria de supérfluos 
e tenham sua carga tributária reduzida para no máximo 20% incluindo 
o ICMS a partir do novo exercício fiscal de 2004; 
 
2- Que todas as operadores de telefonia (fixa ou móvel) cumpridoras 
das metas inicias de universalização passem a atuar imediatamente 
em todas as áreas pela melhoria da qualidade dos serviços, por 
preços mais justos, pelo fim do monopólio e pela democratização do 
acesso das comunicações; 
 
3- Que o Brasil tire vantagem de sua infra-estrutura de telefonia 
tecnologicamente mais avançada e institua o ADSL como sistema 
padrão preferencial de conexão à internet, tendo em vista que o 
ADSL é um subproduto da telefonia, não gera tráfego na rede de voz 
e têm grande parte de seus custos já amortizados pelas operadoras e 
principalmente pelos usuários; 
 
4- Que todas as operadoras e empresas especializadas tenham um 
prazo de 90 dias para disponibilizar preferencialmente serviço ADSL 
em todas as centrais e linhas telefônicas já instaladas, independente 
da oferta de outros serviços de acesso discado como o da tarifa "flat" 
proposto nesta CP; 
 
6- Que somente as empresas capacitadas a oferecer ADSL em toda 
sua área de atuação dentro do prazo fixado tenham seus contratos 
renovados pelo prazo máximo de 5 anos, após o que a renovação se 
dará mediante cumprimento de novas metas; 
 
7- Que seja formada uma comissão tripartite entre Anatel, operadoras 
e entidades representantes dos consumidores para elaborar uma 
planilha de custos e referenciar tarifa mínima e máxima para o serviço 
ADSL de forma a se evitar dumpings ou cartelizações. 
(Avelar Livio dos Santos) 

 Precisamos de uma diferenciação entre o uso para transmissão de 
dados e transmissão de voz 
(Kleber Monteiro Paixao) 

 Acesso gratuito a Internet a sites de Estudo. 
(Raimundo Frederico Menezes Barros) 

 Proposta no Artigo IV é válida. 
Deve ser adotada tarifa única de telefonia e provimento de acesso a 
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rede internet em valor fixo independente de pulso. 
(Daniel Carvalho Gianni) 

 Que as empreas de telefonia liberassem o acesso à Internet, com 
pagamento de pulso único, para professores da rede pública 
envolvidos em curso de formação continuada à distância. 
(Raquel Marques Villardi) 

 Nada a acrescentar, porque nào adianta mais nada. 
(José Oscar Rocha) 

 Cobrança por tempo de conexão, 
(Jose Ricardo Muniz De Souza) 

 As alterações somente deverão ocorrer se o custo de discagem 
durante horário comercial reduzir substancialmente e nos feriados, 
sabados e domingos passarem a ser gratuitas. 
(Maria José Ponciano Sena Silvestre) 

 A INCLUSÃO DIGITAL COMEÇA AQUI!  
 
PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL - INTERNET PARA TODOS  
 
A Internet é a revolução tecnológica, com capacidade para inclusão 
digital social e comercial.  
Com esta visão a rede nacional WEBTAC, detentora do Projeto 
Internet Para Todos lançou no mercado brasileiro, um Projeto de 
inclusão digital auto-sustentável baseado na tecnologia Cityway, Web 
Monitor-Netv e Cartões Afinidade Comercial e Virtual .  
 
Um projeto arrojado, testado e aprovado, de solução eficiente, com 
equipamentos de primeira geração, robusto (capaz de evitar 
vandalismo), com design moderno e atraente, que chama a atenção 
de quem o usa ou visualiza, com opção independente para anúncios 
diversos (mídia), através do monitor central, apoiado em softwares 
eficientes que monitora, rigorosamente o uso dos mesmos.  
Além da mídia independente, o sistema permite o direcionamento de 
abertura do terminal para o portal denominado CityWay, que divulga 
todas as atividades sociais, culturais, turísticas e econômicas do 
município, portal este desenvolvido por nossa empresa e parceiros 
para esse fim.  
 
O Projeto Inclusão Digital, possibilita ainda o uso do terminal e do 
sistema como fonte de divulgação, disponibilizando uma área de 25% 
dos terminais com publicidade do Governo e/ou Patrocinadores, como 
também 25% do tempo disponível no webmonitor central com 
publicidade dinâmica, mostrando os pontos turísticos, informações, 
documentários e etc.  
Já no segmento comercial, serve para dinamizar as vendas através 
do processo de B2B, B2C, venda direta ao consumidor, pedido on-
line, cadastramento de clientes, pagamento de contas de água, luz, e 
serviços em geral via home banking, servindo inclusive para 
indústrias instalarem em pontos de Vendas para que o cliente acesse 
o site e faça as compras diretas, minimizando os custos com 
vendedores diretos.  
No sistema de saúde e educação é uma ferramenta de potencial 
inigualável, porque é um serviço de utilidade pública prestado a 
comunidade sem custos extraordinários.  
 
O acesso ao sistema se faz através de cartões personalizados 
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(desenvolvido para uso de mídia de empresas e indústrias sediadas 
no município/estado) distribuídos gratuitamente para a população de 
baixo poder aquisitivo ou comercializada com preços simbólicos pela 
rede de distribuição.  
 
O público alvo do projeto é toda a população em geral, especialmente 
estudantes, servidores públicos, crianças, visitantes e turistas.  
 
Os terminais ou quiosques telecentro podem ser instalados em locais 
públicos da cidade, tais como: escolas, órgãos públicos, shoppings, 
aeroporto, rodoviárias, cafés, praças públicas, centro de convenções, 
pontos de vendas de fábricas, e em quiosques tele-centros criados 
para esse fim e etc...  
 
Para implantação do projeto se faz necessários acordos de 
cooperacão técnica envolvendo o poder público e iniciativa privada o 
que permitirá a cobertura dos custos e facilitará a implantação a nível 
nacional possibilitando o acesso público gratuíto em virtude do 
mesmo ser auto-sustentável.  
O importante nesse processo quando se trata de governo é o método 
de parceria mediante a assinatura de um termo de cooperação 
técnica onde o Governo não adquire ativos e atende a demanda 
reprimida de pontos de acesso à internet, utilizando verbas da ação 
social e publicitária de suas secretarias, permitindo a inclusão digital 
atuando junto a sociedade e utilizando a mão-de-obra de 
adolescentes no seu primeiro emprego, sendo implantado em regiões 
carentes, além do primeiro emprego o estagiário poderá ser 
beneficiado com um salário base e uma cesta básica.  
 
Para maiores informações acesse o link:  
 
http://www.webtac.com.br/arquivos/index.htm  
 
Esta implantação deve ser executada em parceria com empresas 
privadas, como pode ser visto na cidade de São Luis e no Governo do 
Estado do Maranhão e em Brasília no Shopping Pátio e no Aeroporto 
Juscelino Kubitscheck.  
Atenciosamente,  
(Leandro Proença - Webtac Tecnologia Informatica Comercio e 
Publicidade Ltda) 

 Prezados Senhores, 
 
 
Vimos pela presente trazer ao vosso conhecimento os comentários da 
EMBRATEL à proposta de regulamento objeto da Consulta Pública 
em referência, prévia e tempestivamente encaminhados à ANATEL 
através do Sistema de Acompanhamento a Consulta Pública – 
“SACP”. 
 
Informamos também que nossas considerações dividem-se em duas 
etapas sucessivas, de modo a possibilitar sua melhor compreensão e 
evitar repetições exaustivas ao longo do documento. Na primeira 
parte, são feitas colocações sobre a iniciativa da ANATEL em 
disciplinar a prestação de serviços de telecomunicações para fins de 
acesso à Internet e sobre diversas questões suscitadas pela leitura do 
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regulamento em consulta. Por questão de princípio, tais 
considerações devem anteceder nossos comentários a dispositivos 
específicos da proposta dessa Agência, que compõem a segunda e 
última parte da contribuição desta empresa. 
 
 CONTRIBUIÇÃO DA EMBRATEL À CONSULTA PÚBLICA N.º 417 
 
 
- Primeira Parte - 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
Cuidamos, neste momento, de manifestar as preocupações 
suscitadas pela minuta de regulamento em consulta, partindo da 
seguinte premissa: considerada em si mesma, a iniciativa de 
promover a generalização do acesso à Internet no País é digna de 
elogio, mas a atuação da ANATEL nesse sentido só será válida se 
respeitados os limites e princípios traçados pela Lei n.º 9472/97, que 
governam as ações dessa Agência. O desenvolvimento da Internet no 
Brasil é um ideal que deve ser objeto de políticas públicas 
desenvolvidas especificamente voltadas para esse escopo. Tais 
políticas, embora devam contar com a participação do órgão 
Regulador das Telecomunicações no País, certamente não poderão 
ser absorvidas integralmente pelo mesmo, cujo foco de ação é, por 
força de lei, restrito. 
 
Isso leva a algumas considerações que devem anteceder, por 
questão de princípio, todas as demais, por dizer respeito à própria 
legalidade da iniciativa da ANATEL consubstanciada na Consulta 
Pública n.º 417. 
 
Constatamos que a ANATEL extrapola princípio basilar da LGT ao 
estabelecer uma cisão no Serviço Telefônico Fixo Comutado. Sendo 
aprovada sua proposta de regulamento nos termos em que se 
encontra, teremos o STFC e o “STFC para fins de acesso à Internet”, 
como duas modalidades distintas do mesmo serviço. Esse ponto 
atinge a proposta dessa Agência em sua verdadeira essência. 
 
Tratando-se do estabelecimento de condições específicas e 
privilegiadas às chamadas do STFC destinadas a provedores de 
acesso à Internet (“PASI”, nos termos do regulamento proposto), 
cabe-nos ressaltar que o PASI, enquanto prestador de Serviço de 
Valor Adicionado, é usuário do STFC como qualquer outro, sem mais 
direitos, nem menos. Conduz a tal entendimento, de forma irrefutável, 
a análise combinada do art. 61, § 1.º, da LGT, e do item 3, alínea c, 
da Norma n.º 004 do Ministério das Comunicações, datada de 
31.04.95. 
 
Além disso, eventual segmentação do STFC contraria a própria 
definição do serviço fornecida pela ANATEL, no art. 3.º, XX, do 
Regulamento do STFC, aprovado pela Resolução n.º 85/98. Seu 
conteúdo comporta perfeitamente o STFC destinado à aplicação que 
se cuida na Consulta Pública em referência, ou seja, o fornecimento 
de acesso à Internet. Vejamos: 
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“Serviço Telefônico Fixo Comutado: serviço de telecomunicações 
que, por meio de transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à 
comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando processos 
de telefonia”. (sublinhamos) 
 
Decorre desse entendimento que as chamadas destinadas a códigos 
de acesso de titularidade de PASI não podem ter qualquer tratamento 
tarifário privilegiado.  Isto seria segmentar assinantes em função de 
sua natureza jurídica, prática proibida pelo art. 3.º da LGT:  
 
“Art. 3.o. O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: 
 
(...) 
 
III – de não ser discriminado quanto às condições de acesso e fruição 
do serviço.”  
 
Há que se mencionar ainda o disposto no artigo art. 36 do 
Regulamento do STFC, aprovado pela Resolução n.º 85/98 da 
ANATEL que estabelece: 
 
“A prestadora pode oferecer descontos nas tarifas, preços ou outras 
vantagens ao Assinante, de forma isonômica, vedada a redução de 
tarifas ou preços por critério subjetivo e observado o princípio da justa 
competição.” 
 
Essas observações conduzem ao entendimento de que apenas por 
nova lei que modificasse o entendimento da LGT se poderia cogitar 
dessa diferenciação de tratamento. Apenas mediante Lei, em sentido 
formal, isto é, corpo de regras gerais e abstratas emanadas pelo 
Poder Legislativo no exercício de sua competência regular atribuída 
pela Constituição Federal, é que se poderá admitir a segmentação do 
STFC pretendida pela ANATEL. 
 
Nesse sentido, vale dizer que a independência da atuação da 
ANATEL refere-se à ausência de ingerência dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, e não a uma suposta ausência de 
subordinação à lei, ou liberdade irrestrita de atuação. Tal 
entendimento foi brilhantemente resumido por Hely Lopes Meirelles 
(in Direito Administrativo Brasileiro, 24.a edição, Malheiros, p. 82): 
 
“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 
autoriza”. 
 
Disso decorre que a ANATEL, ao submeter à sociedade sua proposta 
de regulamento, no exercício de seu poder normativo, deverá se 
conter na esfera das telecomunicações e, além disso, observar em 
sua plenitude os princípios diretores de suas ações – legalidade, 
isonomia, impessoalidade, entre outros. Sua contribuição para a 
expansão da Internet no Brasil está circundada por essas fronteiras. 
 
Ainda no campo da legalidade, mas de certa forma já entrando no 
julgamento do teor da proposta dessa Agência, cumpre fazer duas 
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ordens de observações. 
 
Observamos em primeiro lugar que em sua proposta esse d. Órgão 
Regulador em determinado momento invade uma área alheia à sua 
autoridade. Isso se constata no art. 4.º, inc. VI, da minuta de 
regulamento. Nele se encontra uma nova definição de Internet, 
diferente da fornecida pela Norma n.º 004/95 do Ministério das 
Comunicações, dissociada dos elementos técnicos e estruturais que a 
caracterizam e a distinguem com razoável precisão dos serviços de 
telecomunicações. Cumpre assinalar em primeiro lugar que a 
ANATEL não tem competência para adentrar a disciplina dos serviços 
Internet, posto que a LGT, com fulcro no art. 21, XI, da Constituição 
Federal, circunscreve sua atuação às telecomunicações. 
 
Ora, se fosse admissível que a Agência chegasse ao detalhe de 
fornecer definições de uma atividade cuja disciplina se situa além do 
alcance de sua autoridade, deveria fazê-lo com base em critérios 
estritamente técnicos, de preferência repetindo as definições 
adotadas pelas entidades competentes (no caso a definição da 
Norma n.º 004/95). 
 
Em segundo lugar, em outros trechos da Consulta, percebe-se que a 
ANATEL inova em relação à LGT e aos contratos de concessão, 
criando obrigações para as concessionárias e para os usuários sem 
qualquer previsão legal, o que é inadmissível em se tratando do 
exercício de um poder regulamentar. 
 
Em relação às concessionárias do STFC isso se mostra claro no 
parágrafo único do artigo 23 da proposta de regulamento, que impõe 
sobre as concessionárias o dever de oferecer pelo menos um plano 
alternativo com as características descritas no art. 23. 
 
Ora, os contratos de concessão do STFC, que, ao lado da LGT, 
constituem a fonte criadora dos deveres das concessionárias, são 
categóricos ao estabelecerem que estas poderão ofertar aos seus 
assinantes Planos Alternativos de Serviço (Cláusula 10.2), tratando a 
sua oferta como uma faculdade das prestadoras, e não como um 
dever. 
 
Quanto à criação de deveres para os usuários fazemos referência ao 
art. 30 do Regulamento proposto. Este dispositivo impõe uma 
obrigação ao provedor de acesso à Internet, que estará obrigado a se 
ligar diretamente com as prestadoras que assim desejarem. Dessa 
forma, caso Telemar, Brasil Telecom e Telesp, concessionárias locais 
que praticamente monopolizam a originação de chamadas em suas 
respectivas áreas de concessão, solicitarem ligação direta com um 
determinado provedor assinante do STFC local da Embratel, este não 
poderá se recusar.  
 
Desse modo, a Anatel extrapola a esfera de competência legal 
(circunscrita a serviços de telecomunicações) e cria sobre assinantes 
do STFC (os provedores de acesso à Internet) uma obrigação não 
prevista em lei (ofensa ao princípio constitucional da reserva legal), 
com a agravante de que tal prática deve ter por conseqüência a 
extensão do domínio das concessionárias locais na originação das 
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chamadas ao longo de toda a cadeia de valor da Internet.  Sobre o 
assunto, em anexo encaminhamos parecer de renomado escritório de 
advocacia. 
 
Abordada a iniciativa dessa Agência do ponto de vista da legalidade e 
do respeito à esfera de competência outorgada pela LGT à ANATEL, 
acreditamos que toda a participação dessa Agência no processo de 
expansão da Internet no Brasil deve ser repensada. 
 
No entanto, caso nossas considerações não sejam suficientes para 
convencer essa Agência, cabe neste passo tecer algumas 
considerações sobre outro ponto que emergiu após o exame da 
Consulta Pública: o da aplicabilidade do futuro regulamento. 
 
Constata-se que a minuta proposta pela ANATEL diz respeito 
exclusivamente ao relacionamento entre prestadores de serviço de 
telecomunicações e seus usuários – assinantes originadores das 
chamadas ou provedores de acesso à Internet –, ao passo que é 
absolutamente silente quanto ao relacionamento entre as prestadoras 
de serviços de telecomunicações, especialmente no que diz respeito 
à remuneração pelo uso de redes.  
 
Sobre esse ponto, aliás, deve ficar claro que o posicionamento da 
EMBRATEL é no sentido de considerar que não pode haver qualquer 
diferença no valor de remuneração pelo uso de uma rede em função 
do tipo de uso. Isso decorre de nossos comentários iniciais, feitos 
acima, sobre o tratamento diferenciado a chamadas do STFC 
destinadas a PASIs. Se a rede é utilizada para originar ou para 
terminar uma chamada de longa distância nacional, internacional ou 
uma chamada local, ou então para originar uma chamada com 
destino a outra rede de telecomunicações, a remuneração deve ser a 
mesma. Evidentemente, isso não quer dizer que concordamos com 
os valores absurdos que hoje são praticados, especialmente a nível 
de TU-RL, cujos parâmetros estão completamente dissociados dos 
custos incorridos. Vale ressaltar inclusive que, se a TU-RL fosse 
menor, ou seja, aderente a custos, não estaria havendo tamanha 
discussão em torno da permanência dos sumidouros de tráfego. 
 
De todo modo, a questão é importante e merece ser discutida, em 
face da previsão, no art. 23 da proposta ora discutida, de que as 
concessionárias do STFC terão a obrigação lançar plano alternativo 
específico para as chamadas destinadas a provedores de acesso, 
com valores de público desvinculados do tempo de conexão. Na 
medida em que a atual regulamentação de remuneração por uso de 
redes de prestadora de STFC, aprovada pela Resolução n.º 33/98, 
considera os minutos de conexão no estabelecimento dos valores 
devidos por uma prestadora à outra, a aprovação prematura do 
regulamento objeto da Consulta Pública n.º 417 cria um problema de 
difícil resolução: como compatibilizar a oferta desses planos 
alternativos – que se pretende obrigatória para as concessionárias – 
com a sistemática de remuneração de redes vigente, cuja TU-RL 
apresenta valores mais elevados do que as próprias tarifas de público 
(vale ressaltar que esse problema não se manifesta somente nas 
chamadas destinadas a PASIs)?  
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É importante ressaltar que levantamos essa questão por ocasião das 
Audiências Públicas promovidas pela ANATEL, fazendo a seguinte 
indagação: 
 
“Considerando o disposto no art. 23 do Regulamento em Consulta, 
como a ANATEL espera que as concessionárias do STFC, ou mesmo 
as autorizadas, se assim desejarem, compatibilizem a oferta de um 
plano com valores desvinculados do tempo de duração das conexões 
com o regulamento de remuneração pelo uso de redes, que considera 
os minutos de conexão? A ANATEL pretende editar regulamentação 
específica sobre remuneração de rede para esses casos?” 
 
O Ilustríssimo Senhor Superintendente de Universalização foi 
categórico ao afirmar que está em fase de elaboração, para ser 
submetida a consulta pública, proposta de regulamento que discipline 
esse relacionamento entre as prestadoras, especialmente no que diz 
respeito à remuneração pelo uso de redes. Isso importa 
reconhecimento de que a minuta de regulamento objeto da Consulta 
Pública n.º 417 é deficiente e que demanda complementação. 
 
Dessa constatação resulta que o regulamento em questão só poderá 
entrar em vigor, isto é, só poderá ser aplicado pela Agência e vincular 
as prestadoras de serviços, após a edição desse outro regulamento 
complementar. Imagine-se que em uma determinada data entra em 
vigor o regulamento ora proposto pela Agência. Como se dá a 
remuneração de redes pelas chamadas cursadas e aplicáveis a esse 
ou aquele plano alternativo de serviço? 
 
Não é razoável discutir separadamente a Consulta Pública n.º 417 e a 
futura regulamentação. Na medida em que a própria ANATEL, 
publicamente, reconheceu a carência de regulamentação 
complementar, as duas minutas de regulamento devem ser 
divulgadas, analisadas e publicadas conjuntamente. 
 
Feitas estas considerações, cumpre apontar que mesmo que esse 
regulamento ora em consulta pudesse ser considerado inteiramente 
dentro da legalidade e plenamente aplicável – o que apenas fazemos 
a título de argumentação – restam observações e preocupações que 
devem ser exteriorizadas antes de se passar a comentar os artigos 
propostos pela ANATEL. 
 
Em primeiro lugar, verifica-se que a proposta de regulamento não 
apresenta instrumentos que garantam a ampliação do acesso à 
Internet no Brasil. Do que foi exposto até aqui, depreende-se que na 
verdade o principal reflexo de sua eventual publicação é a extensão 
do domínio das concessionárias locais, já há muito tempo 
consolidado na originação de chamadas, para o âmbito da destinação 
de chamadas, através da captura dos usuários PASI para a sua rede. 
 
Isto se mostra evidente quando se tem em vista que com esse futuro 
regulamento se procura legitimar a posteriori as práticas ilegais de 
concessionárias locais – no caso especificamente a Telesp –, 
consistentes em aplicar tratamento tarifário privilegiado a chamadas 
destinadas a PASI originadas e ao mesmo tempo terminadas em sua 
rede. 
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Ora, é inegável que um dos principais obstáculos à “democratização” 
do acesso à Internet no Brasil reside nos elevados valores que 
recaem sobre os usuários que acessam a Rede Mundial através do 
STFC de longa distância nacional. O foco dessa Agência, no que se 
refere à sua iniciativa de possibilitar o crescimento equilibrado da 
Internet no Brasil, dentro de sua atribuições de órgão regulador das 
telecomunicações, certamente deveria estar projetado na superação 
desse problema: a redução da onerosidade de tais chamadas. Ocorre 
que a proposta da Agência não contempla essa matéria. Pelo 
contrário, consolida o poderio das concessionárias locais, pondo em 
risco o desenvolvimento da competição no âmbito local do STFC. 
 
A respeito da redução dos valores do STFC de longa distância, vale 
ressaltar que hoje apenas as concessionárias que têm outorga para 
as modalidades local e longa distância (Telemar Brasil Telecom e 
Telesp) têm condição de oferecer preços mais baixos no STFC/LDN, 
porque não pagam tarifas de interconexão para si próprias, fazendo 
uso da conhecida e ilegal estratégia de price squeeze.  
 
Além disso, antes de pensar em editar um regulamento tal como o 
que é proposto na Consulta Pública n.º 417, cumpre ao Órgão 
Regulador avaliar as possibilidades e os instrumentos que a 
regulamentação já vigente e plenamente aplicável lhe confere. É 
imprescindível que a ANATEL tome todas medidas a seu alcance no 
sentido de permitir que o máximo de benefício seja extraído da futura 
regulamentação.  
 
Referimo-nos neste ponto à redução do número de áreas locais no 
território nacional. Estamos convencidos de que isso, além de trazer 
benefícios evidentes aos usuários – posto que um número maior de 
ligações passa a ser considerada como chamadas locais, menos 
onerosas –, constitui importante facilitador para a entrada de novos 
entrantes o mercado de telefonia local, além de não produzir qualquer 
impacto significativo nos resultados financeiros das empresas hoje 
em operação. 
 
Com a proposta da EMBRATEL de reduzir o número de áreas locais 
para apenas 502, se abre espaço para que cada uma delas tenha 
pelo menos um provedor de acesso à Internet, de modo a serem 
praticamente eliminadas as chamadas de longa distância com essa 
finalidade, diminuindo os custos dos usuários. 
 
Além disso, cumpre observar que se por um lado a presença de 
provedores de acesso à Internet pagos  são importantes pelo 
conteúdo e pelo número de chamadas que geram (p. ex., UOL, Terra, 
AOL, Globo etc), não se pode negar a importância da função de 
provedores gratuitos de acesso( IG, iBest ), importantes veículos de 
inclusão digital, cuja permanência entra em risco caso venha a ser 
publicado o regulamento nos termos em que se encontra. 
 
A EMBRATEL teme que alterações significativas na sistemática atual 
de acesso à Internet, que não sejam precedidas por estudos 
profundos, possam provocar a “exclusão digital” e a concentração das 
atividades ligadas à Internet em mãos de concessionárias locais: 
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acesso Dial-up, atividade de provimento de acesso à Internet, 
provimento de backbone Internet, provimento de acesso banda larga 
e provimento de conteúdo. 
 
Além disso, o regulamento não está atento à importância das 
chamadas destinadas a provedores de Internet como um recurso das 
novas entrantes para equilibrar o trafego local com a incumbent, o 
que põe em risco a possibilidade de competição no STFC local. Isto 
porque poderá provocar de imediato um pagamento de interconexão 
pelas novas entrantes às incumbents, em função da inexistência de 
portabilidade do código de acesso, da diferença do tamanho das duas 
redes e da concentração de clientes que recebem mais trafego do 
que geram como governo, hospitais, rádios etc. 
 
Todos os aspectos acima abordados, e outros que serão expostos 
especificamente nos comentários específicos que se seguem, 
justificam que sejam feitos novos e mais profundos estudos e debates 
sobre o tema, questão que serve de fundamento a nosso pedido de 
adiamento dessa Consulta Pública. Além disso, isso impõe também 
que seja incluída uma fase de réplicas no procedimento dessa 
Consulta, em que se possa confrontar todas as contribuições entre si, 
de modo a permitir um resultado positivo. 
 
Sem prejuízo dos entendimentos externados acima, sempre 
ressaltando a necessidade de que novos e mais aprofundados 
estudos sejam feitos sobre os impactos econômicos dessa proposta 
da ANATEL sobre o setor de telecomunicações, caso seja convertida 
em regulamento, passamos a comentar dispositivos específicos 
dessa minuta em consulta. 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

 CONCLUSÃO 
 
Em conclusão, reiteramos a necessidade da suspensão dessa 
Consulta Pública n.º 417, permitindo a realização de mais estudos e 
debates sobre o seu objeto, a análise dos efeitos econômicos 
advindos dessa futura regulamentação, possíveis soluções para os 
problemas que a mesma vai gerar (relativamente à ausência de Plano 
de Numeração para o SCM, a diferenciação da remuneração das 
redes do STFC para chamadas destinadas a PASIs – com o que a 
EMBRATEL discorda, como externado em nossos comentários gerais 
etc). 
(Alex Urtado Abreu - Embratel) 

 Todos as empresas telefonicas sabem que é possível a liberação de 
acesso muito mais rápido do que o oferecido e com um custo muito 
menor. 
(Patricia de Souza Costa) 

 Somos pelo Modelo 1. Ou seja: A Criação do 0700, Código não 
geográfico que possibilita o acesso à Internet independentemente da 
região em que se liga. 
(Solange Mara Provedel da Cunha - Data Prix Sistemas Ltda) 

 O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão da 
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e o Fórum 
Nacional de PROCON'S têm a se manifestar sobre a consulta pública 
em questão da seguinte forma: 
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A primeira vista, a própria razão da norma que veda às empresas 
telefônicas o provimento da “última milha” diz respeito à inserção de 
princípios pró-competitivos no ambiente regulatório, impedindo que o 
provimento de acesso à Internet por uma única empresa resulte na 
cobrança de preços supra competitivos do consumidor final. 
 
Prima facie, a interpretação de que o mero arranjo contratual 
determine o “faturamento” por uma terceira empresa sem que essa 
seja efetivamente responsável (e detentora) do aparato técnico de 
acesso à “última milha”, parece contrariar a própria ratio legis, sendo 
insuficiente para introduzir concorrência no mercado de acesso e 
impedir a cobrança de preços acima do mercado. 
 
Assim, nosso entendimento, em conjunto com os órgãos de defesa do 
consumidor, representados pelo Fórum Nacional de Procon´s, 
integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é no 
sentido de que a regulamentação deve propiciar um modelo que, 
antes e depois de implementado, contemple a defesa do consumidor, 
e seja discutido com o sistema nacional de defesa do consumidor e 
da concorrência, que compreendem um sistema de maior amplitude 
social, qual seja, o sistema de bem-estar do cidadão. 
(Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor/MJ) 

 Sou a favor da Proposta de Regulamento para o Uso de Serviços e 
Redes de Telecomunicações no Acesso a Serviços Internet. 
(Marcelo Henrique França Vilela) 

 Acesso à internet sem pgto de pulsos telefonicos nas localidades com 
provedor local. 
(Edmilson Gonçalves Pinto) 

 Acessar a internet atualmente pelas atuais torna-se muito 
dispendioso, não só em termos de custo do telefone mas também 
pelo pouco tempo de acesso.  
A questão é: numa mesma região ou cidade onde existam vários 
provedores locais, será possível que determinado provedor cobre por 
pulso telefônicos e outro pela tarifa flat? Quem vai determinar a forma 
de pagamento? O usuário ou o provedor? Espero que não somente 
aquele que não tenham acesso a rede  por questões de que não 
provedores em todo o Brasil,pois teriam que fazer interurbanos mas 
também os usuário que aceesam apenas nos fins de semana ou 
madrugadas. E que a internet gratuita continue colaborando para a 
popularização e democratização da internet. Que fosse tambem 
publicado na grande imprensa jornais, revistas de circulação nacional 
o funcionamento do sistema que entrará em vigor. Todas as formas 
poderão coexistir? De que maneira? 
A tarifa flat seria bastante interessante se o seu valor não for 
exorbitante, tornando-se mais caro qe os pulsos telefônicos; e que 
como já disse a internet grátis não desapareça. 
(Alexandre Luiz de Castro Ovelar) 

 Deve ficar bem clara a penalidade imposta aos infratores e permitir de 
maneira mais clara ainda que o usuário (PASI) prejudicado terá direito 
a ressarcimento de prejuízos e indenizações. 
(Celso Yoriyti Kaihara - AHS KAIHARA LTDA) 

 Os novos sistemas de acesso à internet que vierem a ser adotados,- 
digo  novos pois, as duas opções  debatidas devem entrar em vigor, 
junto ao atual modelo - não deve acabar com o modelo de acesso 
gratuito, no qual paga-se apenas o custo da conexão telefônica. 
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Dispositivo 

(Versão proposta) 
Contribuição 

    O valor a ser para conectar-se à internet não deve ser muito alto, 
no máximo 10 reais, incluindo o que se paga ao provedor e o 
pagamento deve ser detalhado na conta da operadora de telefonia 
fixa. 
O sistema atual deve permanecer como uma opção do usuário. 
(Alexandre Luiz de Castro Ovelar) 

 


