
201190228084   LCS/LCB 

 

VOTO 
(Emenda à Análise n° 45/2011-GCMB) 

NÚMERO E ORIGEM: 

6/2011-GCMB 

DATA:  

09/12/2011 

CONSELHEIRO RELATOR  

MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA 

 
1. ASSUNTO 

Proposta de Regulamento do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), com vistas à submissão à 
consulta pública. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. Análise nº 45/2011-GCMB, de 02/12/2011; 
2.2. Processo n° 53500.021882/2011. 

3. EMENTA 

PROPOSTA DE REGULAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO. NOVO 
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO DE MASSA. 

1. Conveniência e oportunidade de modificação parcial da proposta contida na Análise n° 
45/2011-GMCB, de 09/12/2011. 

 
4. RELATÓRIO 

4.1. DOS FATOS 

4.1.1.  Trata-se de manifestação com o objetivo de modificar parcialmente minha proposta de 
Regulamento do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), a ser submetida à Consulta 
Pública, constante da Análise n° 45/2011-GCMB, de 02/12/2011, apresentada a este 
órgão colegiado na 632a Reunião do Conselho Diretor, realizada em 8 de dezembro de 
2011. 

4.1.2.  Refiro-me à conveniência e oportunidade de aperfeiçoar a redação do art. 92 da minuta 
de regulamento, antes de submetê-la aos comentários do público em geral, de forma a 
evitar interpretação indesejável do conteúdo nele contido. Trata-se de alterar a redação, 
nos seguintes termos: 

Alterar a redação do art. 92 constante da Análise n° 45/2011-GCMB: 

Art. 92. A outorga a empresa ou grupo empresarial que, na mesma região, localidade ou 
área, já preste o Serviço de Acesso Condicionado, será condicionada à assunção do 
compromisso de, no prazo de dezoito meses, contado da data de assinatura do Termo de 
Autorização, transferir a outrem o serviço anteriormente explorado, sob pena de sua 
caducidade e de outras sanções previstas no processo de outorga. 
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Passando-a para a seguinte nova redação: 

Art. 92. A outorga do Serviço de Acesso Condicionado a empresa ou grupo empresarial que, 
na mesma região, localidade ou área, já preste este serviçoo Serviço de Acesso 
Condicionado, será condicionada à assunção do compromisso de, no prazo de dezoito meses, 
contado da data de assinatura do Termo de Autorização, renunciar ou transferir a outrem 
uma das outorgas de SeACo serviço anteriormente explorado, sob pena de sua caducidade e 
de outras sanções previstas no processo de outorga. 

4.1.3.  A modificação tem o objetivo de deixar claro que será possível, sim, que uma mesma 
pessoa jurídica (empresa) possa vir a deter, por um período de 18 meses, mais de uma 
outorga do SeAC em uma mesma região, localidade ou área. Ao mesmo tempo, a nova 
redação afasta a interpretação indesejável de que pessoas jurídicas distintas, mas 
pertencentes a um mesmo grupo econômico, não poderiam deter outorgas de SeAC na 
mesma região, localidade ou área. 

4.1.4.  A possibilidade de sobreposição de outorgas de SeAC, de uma mesma empresa, por um 
período de 18 meses, se funda na possibilidade aberta pelo art. 87 da LGT, ora adotada 
analogicamente para o SeAC. Quanto à possibilidade de mais de uma outorga de SeAC 
por grupo econômico, na mesma área, esta já está assegurada, visto que, nem a LGT, 
nem a Lei n° 12.485 fazem qualquer restrição a este aspecto. 

4.1.5.  Enquanto o art. 133 da LGT vedou a concomitância de outorgas do mesmo serviço 
apenas quando detidas pela mesma empresa, a Lei n° 12.485 estabeleceu, por outro 
lado, que, caso uma empresa venha a adaptar seus instrumentos de outorga dos serviços 
atuais (Cabo, DTH, MMDS e TVA), todas as outorgas desses serviços detidas por 
empresas do mesmo grupo econômico também terão que ser adaptadas ao SeAC.  

4.1.6.  Ressalto, por fim, que, dentre outros aperfeiçoamentos oferecidos na Análise n° 45-
2011, busquei dar tratamento especial às transferências de outorgas, de forma a facilitar 
os prováveis movimentos de reorganização societária que deverão ocorrer por força do 
novo contexto regulatório da Lei n° 12.485. 

 
5. CONCLUSÃO 

À vista do exposto, proponho ao Conselho Diretor nova redação ao art. 92 da minuta de 
regulamento anexa à Análise n° 45/2011-GCMB, de 02/12/2011, que passa a ser aquela descrita 
no item 4.1.2 deste Voto. 
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