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ASSUNTO 

Proposta de Regulamento do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) com vistas à submissão à 

consulta pública. 

REFERÊNCIAS 

1.1. Análise nº 45/2011-GCMB, de 2/12/2011; 

1.2. Processo no. 53500.021882/2011. 

RELATÓRIO 

DOS FATOS 

Trata-se de Voto referente à Proposta de Regulamento do Serviço de Acesso Condicionado 

(SeAC) com vistas à submissão à consulta pública. 

Referida matéria encontra-se sob a relatoria do Conselheiro Marcelo Bechara de Souza Hobaika, 

que por meio da Análise nº 45/2011-GCMB, de 2/12/2011, apresenta suas considerações, bem 

como a proposta de texto para o regulamento em tela a ser submetida à Consulta Pública.  

É o relato dos fatos.  

 

DO VOTO 

Preliminarmente, adoto os termos da proposta do Relator apresentada por meio da Análise nº 

45/2011-GCMB, de 2/12/2011, todavia relativamente ao título do Capítulo IV e ao texto do 

artigo 72, bem como de seu parágrafo único, teço os comentários abaixo. 

De acordo com a proposta do relator de forma pertinente foi incluído o Capítulo V, intitulado 

“Dos direitos e deveres dos assinantes”, portanto, apenas com o fito de padronizar a redação 

entre os títulos, proponho a alteração do título do Capítulo IV de “Dos direitos e obrigações” 

para “Dos direitos e obrigações das Prestadoras”.    

Passando ao ponto seguinte, ressalto que o texto do artigo 72, bem como de seu parágrafo único 

foram propostos pela área técnica e acatados sem ajustes pelo relator. 

A seguir transcrevo a redação proposta pelo Relator: 

Art. 72. Na distribuição dos sinais das emissoras geradoras locais, a prestadora 

deve adotar critérios que assegurem condições isonômicas na recepção, tratamento 

e escolha da taxa de compressão, multiplexação e distribuição desses sinais, com 

reflexo na taxa de transmissão, de forma que o assinante receba o sinal de cada 

geradora local sem distinção de qualidade. 
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Parágrafo único. A prestadora deverá assegurar que os sinais das geradoras locais 

distribuídos em seus sistemas tenham qualidade equivalente àquela dos sinais 

livremente recebidos de cada geradora por suas estações. 

(grifos nossos) 

Destaco que a leitura conjunta do caput com o respectivo parágrafo único pode vir a ocasionar 

alguma divergência de interpretação, qual seja, a de que no caput o comando determina que a 

Prestadora do SeAC não faça distinção de qualidade de sinal para o usuário entre as geradoras 

locais, todavia no parágrafo único determina que a Prestadora do SeAC deve distribuir os sinais 

das Geradoras Locais com qualidade equivalente àquela dos sinais livremente recebidos de cada 

Geradora por suas estações. 

Ou seja, temos uma relação triangular entre a Prestadora do SeAC, o usuário e a Geradora Local, 

da seguinte forma: 

 

Suponhamos que a Geradora Local (1) envie seus sinais para a Prestadora do SeAC com 

qualidade Boa e que a Geradora Local (2) os envie com qualidade Ruim.  

De acordo com a parte inicial do caput que dispõe sobre o tratamento isonômico que a 

Prestadora do SeAC deve ter na distribuição dos sinais das Geradoras Locais, concordo, sem 

embargo.  

Contudo, considerando nosso exemplo hipotético, se a Prestadora do SeAC atender à parte final 

do caput do artigo 72 teria que, de alguma forma, enviar sinal com mesma qualidade ao usuário 

não fazendo distinção, quer seja oriundo da Geradora Local (1) ou (2), sendo que na recepção os 

recebeu de forma distinta em termos de qualidade.  

A possível dubiedade surge quando nos deparamos com a redação do parágrafo único, o qual 

determina, em complemento ao caput, a equivalência da qualidade dos sinais livremente 
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recebidos de cada geradora por suas estações com os sinais distribuídos pela Prestadora do 

SeAC.      

Entendo que esta possível leitura não se coaduna com o objetivo do dispositivo, pois desta forma 

a qualidade dos sinais a serem distribuídos pela Prestadora do SeAC de todas as Geradoras 

Locais devem ser iguais no recebimento pelo usuário com base em dois parâmetros distintos, 

quais sejam: a recepção da Geradora Local e a distribuição ao usuário. 

Portanto, preservando-se o tratamento isonômico pela Prestadora do SeAC dos sinais recebidos 

pelas Geradoras Locais, e sanando possível dubiedade existente no texto do dispositivo, 

proponho a redação abaixo, com a respectiva supressão do parágrafo único: 

Art. 72 Na distribuição dos sinais das emissoras geradoras locais, a prestadora deve 

adotar critérios que assegurem condições isonômicas na recepção, tratamento e 

escolha da taxa de compressão, multiplexação e distribuição desses sinais, com 

reflexo na taxa de transmissão, de forma que os sinais das geradoras locais 

distribuídos em seus sistemas tenham qualidade equivalente àquela dos sinais 

livremente recebidos de cada geradora por suas estações. 

Destarte, entendo que o tratamento isonômico entre as Geradoras Locais encontra-se preservado 

desde o recebimento do sinal enviado pelas Geradoras Locais à Prestadora do SeAC e sua 

distribuição ao usuário pela Prestadora do SeAC.   

CONCLUSÃO 

Pelo exposto, voto com o relator, todavia proponho a alteração do título do Capítulo IV e do 

artigo 72 do Anexo II da Análise nº 45/2011-GCMB, de 2/12/2011. 

ASSINATURA DO CONSELHEIRO 

JARBAS JOSÉ VALENTE 

 


