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CT. 1510/REG/151/2000                                                Brasília, 9 de outubro de 2000

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA
Brasília - DF

CONSULTA PÚBLICA Nº 246, DE 11 DE SETEMBRO DE 2000
Proposta de Regulamento do Serviço de Comunicação de Massa (SCM)

Prezados Senhores,

BRASIL TELECOM S/.A., com sede no SIA Sul, Área de Serviços Públicos, Lote D,
Bloco B, Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 76.535.764/0001-43,
neste ato representada pelo seu Diretor de Assuntos Regulatórios abaixo-assinado,
vem, pela presente, com fundamento no art. 42 da Lei n°  9.472/97 (“LGT”), apresentar
os seguintes comentários e sugestões ao texto anexo à Consulta Pública n° 246, de
11 de setembro de 2000.

COMENTÁRIOS SOBRE A PROPOSTA DE REGULAMENTO
DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM –
CONSULTA PÚBLICA N° 246, DE 11 DE SETEMBRO DE 2000

COMENTÁRIO N° 1 – ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO

Embora a definição de “Informações Multimídia” inclua sinais de áudio e vídeo e sons,
não ficou claro se tal serviço abrange a transmissão de voz.  Esta falta de clareza
pode ensejar problemas, uma vez que o art. 81 do Regulamento em tela prevê a
conversão de serviços como o de Rede de Transporte de Telecomunicações, o qual
abrange o transporte de voz. Por outro lado, na definição de Área de Atendimento do
Assinante (inciso XI), a expressão “Conjunto de Localidades” parece fazer sentido
apenas para assinantes corporativos ou que estejam contidos em grupos de atividades
específicas, não se aplicando a assinantes pessoas naturais ou a assinantes
conectados a apenas uma localidade. Assim, sugerimos as seguintes redações para
os incisos I e XI do art. 4° do Regulamento:

TEXTO ATUAL:
“Art. 4°  Para os fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes definições:

I – Informações Multimídia: são sinais de áudio e vídeo, dados, sons, imagens e texto
passíveis de transmissão ou recepção aos assinantes do SCM;

(II a X) – ... ;

XI – Área de Atendimento do Assinante: Conjunto de Localidades nas quais o
assinante é conectado a rede de suporte da prestadora do SCM.”
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REDAÇÃO SUGERIDA:
“ Art. 4°  Para os fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes definições:

I – Informações Multimídia: são sinais de áudio e vídeo, voz , dados, sons, imagens e
texto passíveis de transmissão ou recepção aos assinantes do SCM;

(II a X) – ... ;

XI – Área de Atendimento do Assinante: Localidade ou Conjuntos de Localidades nas
quais o assinante está conectado à rede de suporte da prestadora do SCM.

COMENTÁRIO Nº 2 – ÁREA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Na redação do Art. 5º, a expressão “conjunto de municípios contíguos” leva à
interpretação de que para a prestação do serviço em duas localidades não contíguas
será necessário que a prestadora atenda também todos os municípios contíguos entre
essas duas localidades, desde a primeira até a última. Entendendo que este não deva
ser o objetivo da Agência e para maior clareza, propomos a alteração que se segue.

TEXTO ATUAL:
“Art. 5º  As áreas de prestação do SCM poderão ser nacional ou regionais,
constituídas por um município ou por conjunto de municípios contíguos.”

REDAÇÃO SUGERIDA:
Art. 5º  As áreas de prestação do SCM poderão ser nacional ou regionais, constituídas
por um município ou por conjuntos de municípios .

COMENTÁRIO N° 3

Para maior clareza na identificação dos interessados para os quais se assegura o uso
das redes de suporte do SCM, sugerimos alteração na redação do Art.8º, como se
segue.

TEXTO ATUAL:
“Art. 8º  É assegurado aos interessados o uso das redes de suporte do SCM para
provimento de serviços de valor adicionado, de forma não discriminatória e a preços e
condições justos e razoáveis.”

REDAÇÃO SUGERIDA:
Art. 8º  É assegurado aos provedores de serviço de valor adicionado  o uso das
redes de suporte do SCM para provimento de seus serviços , de forma não
discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.

COMENTÁRIO Nº 4 – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

Considerando que as atuais prestadoras do SRTT, bem como as do SLE, já
comprovaram o cumprimento das exigências mencionadas no Parágrafo único do Art.
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15 e desde então estão sujeitas à permanente fiscalização da Agência, sugerimos a
dispensa de nova comprovação para as prestadoras que venham a propor a
conversão de suas atuais autorizações para o SMC.

TEXTO ATUAL:
“Art.15. ... .

Parágrafo único:  O interessado deverá apresentar à Anatel os documentos relativos à
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e de
regularidade fiscal, conforme o disposto no Anexo I deste Regulamento.”

REDAÇÃO SUGERIDA:
Art.15. ...

Parágrafo único:  O interessado deverá apresentar à Anatel os documentos relativos à
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e de
regularidade fiscal, conforme o disposto no Anexo I deste Regulamento, ficando
dispensadas desta exigência as prestadoras do SRTT e do SLE que venham a
requerer a conversão de suas autorizações para o SCM .

COMENTÁRIO N° 5 – CAPÍTULO II – DO PRAZO E DA FORMALIZAÇÃO DA
AUTORIZAÇÃO

O Capítulo II tem como título “Do Prazo e da Formalização da Autorização”. No
entanto, o capítulo trata apenas de aspectos relacionados com a formalização da
Autorização. Daí a proposta de novo título.

TEXTO ATUAL:
“CAPÍTULO II
Do Prazo e da Formalização da Autorização”

REDAÇÃO SUGERIDA:
CAPÍTULO II
Da Formalização da Autorização

COMENTÁRIO N° 6 – TRANSFERÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ENTRE EMPRESAS
CONTROLADAS E CONTROLADORAS ENTRE SI POR FORÇA DE SUCESSÃO
OCASIONADA POR INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO.

O art. 37 da Regulamentação excepciona a transferência de autorização entre
controlada e controladora entre si, e nos casos decorrentes de cisão, do prazo de 3
(três) anos previstos no art. 36. O instituto da cisão está intimamente ligado aos
institutos da incorporação e fusão. Ademais, nos casos de reorganizações societárias
envolvendo sociedades controlada e controladora, não há uma transferência da
autorização para empresa estranha ao grupo econômico, não se justificando, assim,
uma análise profunda e criteriosa da Anatel quanto à operação, ou pelo menos, não
tão profunda quanto numa transferência de autorização para empresa estranha às
empresas controladas/controladoras da autorizatária. Assim, sugerimos a seguinte
redação para o Art. 37 do Regulamento:
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TEXTO ATUAL:
“Art. 37.  A transferência da autorização entre empresas controlada e controladora
entre si e nos casos de cisão, poderá ser efetuada pela Anatel a qualquer momento,
observado o disposto no artigo 34 deste Regulamento.”

REDAÇÃO SUGERIDA:
Art. 37.  A transferência da autorização entre empresas controlada e controladora
entre si e nos casos de incorporação, fusão ou  cisão entre tais empresas , poderá
ser efetuada pela Anatel a qualquer momento, observado o disposto no artigo 34 deste
Regulamento.

COMENTÁRIO N° 7 – PRAZO PARA INFORMAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE TIPO
SOCIETÁRIO E DE DENOMINAÇÃO SOCIAL

O prazo contido no Art. 41 parece-nos insuficiente para a comunicação de alterações
mencionadas no artigo, especialmente nos casos em que sócias indiretas estejam
localizadas fora do país.

TEXTO ATUAL:
“Art. 41.  A transformação do tipo societário e a modificação da denominação social
das prestadoras de SCM e de suas sócias diretas e indiretas, também deverão ser
comunicadas a esta Agência, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após sua
efetivação, para registro.”

REDAÇÃO SUGERIDA:
Art. 41.  A transformação do tipo societário e a modificação da denominação social das
prestadoras de SCM e de suas sócias diretas e indiretas, também deverão ser
comunicadas a esta Agência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após sua
efetivação, para registro.

COMENTÁRIO N° 8 – CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Tal como se encontra redigido, o art. 60 obriga a prestadora do SCM a manter as
mesmas condições de prestação do serviço, inclusive com relação a preços, em
localidades distintas e com distintas condições de custos, tamanho de mercado e
outras variáveis num mercado extremamente competitivo, onde a liberdade deve ser a
regra. Parece-nos também desnecessária a menção à localização, vez que este
aspecto é tratado no Art.70, inciso I. Por esta razão, estamos propondo uma nova
redação para o artigo em questão.

TEXTO ATUAL:
“Art. 60.  A prestadora deve prestar o serviço em condições isonômicas a todos os
assinantes, especialmente não efetuando discriminação baseada em localização
dentro da área de prestação do serviço.”

REDAÇÃO PROPOSTA:
Art. 60.  A prestadora deve prestar o serviço em condições não discriminatórias a
todos os assinantes.
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COMENTÁRIO N° 9 – PARÂMETROS DE QUALIDADE DO SCM

Para melhor adequação da redação sugerimos alterar os termos do art. 62, inciso II.

TEXTO ATUAL:
“Art. 62. ... .

(I) – ... ;
 II – a disponibilidade ininterrupta do serviço;
 (III a VII) – ... .”

REDAÇÃO PROPOSTA:
Art. 62. ... .
(I) – ... ;
II – a disponibilidade do serviço ;
(III a VII) – ... .

COMENTÁRIO N° 10 – ANTECEDÊNCIA NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE PREÇOS E DAS DEMAIS CONDIÇÕES DE
FRUIÇÃO

Também aqui entendemos que a liberdade deva ser a regra, dado o mercado
altamente competitivo que se apresenta para o SCM. A divulgação com a
antecedência proposta no Regulamento para este tipo de informação interessa
sobretudo aos concorrentes, especialmente nos casos de anúncio de promoções e
reduções de preços. Nessas condições, são as prestadoras as maiores interessadas
em divulgar adequadamente ao mercado e aos seus clientes as informações relativas
a esses pontos. Por esta razão, estamos sugerindo a supressão do Parágrafo único do
Art. 62.

TEXTO ATUAL:
“Art. 62, Parágrafo único.  Para o disposto no inciso V, considera-se antecedência
razoável pelo menos dois meses, para as informações relativas a alterações de preços
praticados e pelo menos um mês, para as informações relativas as alterações das
demais condições de fruição.”

PROPOSTA:
Suprimir .

COMENTÁRIO N° 11 – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO

Objetivando maior clareza, sugerimos a alteração da redação do caput do Art. 69.

TEXTO ATUAL:
“Art. 69.  Em caso de interrupção do serviço, a prestadora deverá descontar da
assinatura o valor equivalente ao número de horas sem serviço ou fração superior a
trinta minutos.”
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REDAÇÃO PROPOSTA:
Art. 69.  Em caso de interrupção do serviço, a prestadora deverá descontar da
assinatura o valor proporcional  ao número de horas sem serviço ou fração superior a
trinta minutos.

COMENTÁRIO N° 12 – OBRIGAÇÕES DAS PRESTADORAS

O disposto no inciso I do Art. 70 está relacionado com os termos do Art. 60 do
Regulamento do SMC proposto, também objeto de sugestão (vide Comentário nº 8).
Para tornar as redações dos dois artigos coerentes e adequadas às condições práticas
da prestação do serviço, sem prejuízo das preocupações da Anatel quanto à questão
da discriminação, sugerimos alterar o texto do referido Art. 70 , como se segue.

TEXTO ATUAL:
“Art. 70.  As prestadoras de SCM têm a obrigação de :
I – não recusar atendimento a pessoas cujas dependências estejam localizadas na
área de prestação do serviço, nem impor condições discriminatórias, salvo nos casos
em que a pessoa se encontra em localidade ainda não atendida pela rede;
(II a XI) – ... .”

REDAÇÃO PROPOSTA:
Art. 70.  As prestadoras de SCM têm a obrigação de :
I – não recusar atendimento a pessoas cujas dependências estejam localizadas na
área de prestação do serviço, nem impor condições discriminatórias, salvo nos casos
em que a pessoa se encontre em local  ainda não atendido  pela rede, ou por razões
de ordem técnica ;

(II a XI) – ... .

COMENTÁRIO N° 13 –  AINDA AS OBRIGAÇÕES DAS PRESTADORAS

O disposto nos incisos II e IV parecem mais adequados ao serviços de Comunicação
de Massa por Assinatura. Ainda sobre o inciso IV, consideramos que o Art. 69, objeto
de nosso Comentário nº 11, já trata adequadamente do assunto. Assim, sugerimos a
supressão dos incisos II e IV do Art. 70 do Regulamento proposto. Com relação ao
inciso IX, julgamos desnecessário o fornecimento periódico de informações à Anatel,
que poderá obtê-los sempre que os desejar, e assim estamos propondo também a sua
alteração.

TEXTO ATUAL:
“Art. 70.  As prestadoras de SCM têm a obrigação de:

(I) – ... ;
II – disponibilizar ao assinante, quando por ele solicitado, sistemas, dispositivos, ou
comandos que permitam o bloqueio à livre recepção de determinados canais ou
conteúdos;
(III) – ... ;
IV – descontar do valor da assinatura o equivalente ao número de horas ou fração
superior a trinta minutos de serviço interrompido em relação ao total médio de horas
de programação;
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(V a VIII) – ... ;
IX – prestar à Anatel, periodicamente ou sempre que solicitado, informações técnico-
operacionais ou econômicas, em particular as relativas ao número de assinantes e à
área de cobertura e aos valores aferidos pela prestadora em relação aos parâmetros
indicadores de qualidade, bem como franquear aos representantes da Anatel o acesso
às suas instalações ou à documentação quando solicitado;
(X a XI) – ... .”

PROPOSTA:
Art. 70.  As prestadoras de SCM têm a obrigação de:

(I) – ... ;
II – Suprimir
(III) – ... ;
IV – Suprimir
(V a VIII) – ... ;
IX – prestar à Anatel, sempre que solicitado , informações técnico-operacionais ou
econômicas, em particular as relativas ao número de assinantes e à área de cobertura
e aos valores aferidos pela prestadora em relação aos parâmetros indicadores de
qualidade, bem como franquear aos representantes da Anatel o acesso às suas
instalações ou à documentação quando solicitado;
(X a XI) – ... .

COMENTÁRIO N° 14 – ESCLARECIMENTO QUANTO À AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO NAS HIPÓTESES DA CONVERSÃO EM AUTORIZAÇÃO DE SCM
PREVISTAS NO ART. 81 DO REGULAMENTO.

Entendemos que a norma contida no Art. 12 (pagamento pela autorização) não
deveria ser aplicada nos casos de conversão previstos no Art. 81 do Regulamento.
Assim, sugerimos a seguinte redação para o art. 81 do Regulamento.

TEXTO ATUAL:
“Art. 81.  As autorizações para prestação de Serviço Limitado Especializado nas
submodalidades de Rede Especializado e Circuito Especializado, bem como as
autorizações do Serviço de Rede de Transporte de Telecomunicações,
compreendendo o Serviço por Linha Dedicada, o Serviço de Rede Comutada por
Pacote e o Serviço de Rede Comutado por Circuito, todos de interesse coletivo
poderão ser convertidas em autorizações para exploração de SCM, desde que
atendidas as condições objetivas e subjetivas estabelecidas neste Regulamento.

Parágrafo único. ... .”

REDAÇÃO SUGERIDA:
Art. 81.  As autorizações para prestação de Serviço Limitado Especializado nas
submodalidades de Rede Especializado e Circuito Especializado, bem como as
autorizações do Serviço de Rede de Transporte de Telecomunicações,
compreendendo o Serviço por Linha Dedicada, o Serviço de Rede Comutada por
Pacote e o Serviço de Rede Comutado por Circuito, todos de interesse coletivo
poderão ser convertidas em autorizações para exploração de SCM, desde que
atendidas as condições objetivas e subjetivas estabelecidas neste Regulamento, não
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se aplicando, todavia, o disposto no art. 12 deste Regulamento às hipóteses de
conversão de autorização .

Parágrafo único. ... .

Estes os comentários e sugestões que consideramos necessários. Colocamo-nos à
disposição da Anatel para quaisquer outros esclarecimentos sobre a matéria.

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO POR

BRASIL TELECOM S/A
LUIZ OTÁVIO C. MARCONDES
Diretor de Assuntos Regulatórios


