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 TELCOMP – Associação Brasileira das Empresas Prestadoras de Serviços Especializados de
Telecomunicações, 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 nº 246 de 11.09.00, que submete a comentários
públicos proposta REGULAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA –
SCM, vem, respeitosamente à presença desta Agência, expor e apresentar suas sugestões
conforme segue:

Sem prejuízo dos comentários específicos abaixo expostos, cumpre, preliminarmente,
explicitar que a Consulta Pública em questão tem sua análise prejudicada parcialmente pois traz
menção a diversos regulamentos ou normas que não foram ainda emitidos por essa Agência,
inclusive fazendo referências a serviços que não se encontram definidos na legislação em vigor.
A transparência e clareza do regulamento proposto, perde assim para uma zona ainda nebulosa
e obscura que pode afetar diretamente o SCM.

Destaca-se também a extrema cautela que deverá guiar e pautar as condutas dessa Agência no
cumprimento das normas que vem emitindo, principalmente pôr estar consolidando,
concomitantemente, numa única norma, tecnologias e serviços que podem ter impactos
profundos no processo de concorrência deste país. E exatamente por isto, a abrangência e
garantias destas normas devem ser efetivas de modo a cumprir o estabelecido nos arts. 2º e 19
da Lei Geral de Telecomunicações, estimulando a expansão do uso de redes, garantindo aos
usuários o acesso às telecomunicações, tarifas e preços justos, bem como adotando medidas
que promovam a competição e a diversidade dos serviços incrementando as ofertas e
propiciando aumento de qualidade.

Será de extrema relevância para a efetiva implementação de concorrência que sejam
regulamentados em caráter de urgência os planos de numeração e remuneração de redes para se
evitar descompassos e injustiças entre os diversos serviços de telecomunicações hoje existentes
no país.



Passa-se assim, às sugestões de caráter específico:

Considerações Específicas

Art. 3

Sugestão: Incluir o termo troca de informações multimídia, bem como acrescentar a
abrangência a grupos que realizam atividade específica, de forma que a redação consolidada
passará a ser a seguinte:

“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
troca e/ou oferta de informações multimídia, utilizando quaisquer meios, a assinantes e/ou seus
respectivos grupos, caracterizados peça realização de atividade específica, dentro de uma área
de prestação de serviços”.

Art. 3, Parágrafo Único

Sugestão: Retirar a expressão Serviço de Comunicação Eletrônica de Massa por Assinatura
(SCEMa), hoje ainda inexistente e carente de regulamentação e definição por parte dessa
Agência, para fazer constar expressamente os seguintes serviços: DTH (Serviço de Distribuição
de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite), TV a Cabo e MMDS (Serviço
de Distribuição Multiponto Multicanal), além de outros que venham a ser criados pela Agência.

Art. 4, I

Sugestão: Substituir o termo transmissão ou recepção aos assinantes do SCM por transmissão
e/ou recepção aos assinantes do SCM, alterar a ordem das palavras contidas no texto, bem
como incluir, na definição de Informações Multimídia, menção expressa ao termo voz,
observado o disposto no art. 80, inciso II, do próprio Regulamento do SCM, de modo que a
redação, consolidadas as observações propostas, passará a ser a seguinte:

“I – Informações Multimídia: são sinais de vídeo e imagens, dados e texto, áudio, sons e voz,
observado, neste último, o disposto no inciso II do art. 80 deste Regulamento, passíveis de
transmissão e/ou recepção aos assinantes de SCM”.

Art. 4,II

Sugestão: Substituir o termo explora o SCM por tem o direito de explorar, passando a ter a
seguinte redação:

“II – Área de Prestação de Serviços: área geográfica definida pela Anatel, na qual a prestadora
tem o direito de explorar o SCM conforme condições previamente estabelecidas”.



Art. 4,XI

Sugestão: Alterar redação consoante seguinte sugestão: Área atendimento do Assinante:
Conjunto de Localidades nas quais o assinante e/ou seus respectivos grupos caracterizados pela
realização de atividade específica estão presentes.

Art. 6

Sugestão: Excluir o termo quando necessária.

Art. 26, Parágrafo 5º

Sugestão: Incluir critério para início de contagem de prazo para atendimento da obrigação
contida no parágrafo, conforme sugestão abaixo:

“A Anatel, visando  a aferir a situação de necessidade de licitação para outorgar autorização de
uso de radiofreqüências, fará chamamento público para que terceiros possam manifestar
interesse no uso das radiofreqüências >>>>no prazo de 30 dias do recebimento de  Notificação
da Anatel, os documentos enumerados no >>>>”

Art. 37

Sugestão: Incluir o termo coligadas.

“A transferência de autorização entre empresas <<<coligadas>>>, controlada e controladora
entre si....”

Art. 38

Sugestão: Incluir previsão de autorização implícita da Anatel no caso de omissão dessa
Agência, no prazo estabelecido, para conclusão do pedido de transferência de autorização,
incluindo parágrafo 3o conforme a redação abaixo:

“Parágrafo 3º A omissão da Anatel, no prazo estabelecido para apreciação do pedido de
transferência da autorização, implicará aprovação do pedido”.

Art. 41

Sugestão: Substituir o termo denominação social por nome comercial e o termo efetivação por
data de assinatura.

Art. 42

Sugestão: Substituir o termo formalização por data de assinatura.



Art. 47

Sugestão: Substituir a expressão prazo de instalação por operação comercial, conforme definido
no Art. 44 deste Regulamento.

Art. 48

Sugestão: Incluir, ao final da sentença, prazo para manifestação da Anatel em 15 dias>

“ >>>>devendo a Anatel se manifestar no prazo de até 15 dias.”

Art. 55

Sugestão: Incluir ao final da sentença prazo para apreciação e análise da situação, conforme
sugestão abaixo:

“ >>>>em até 30 dias contados da data de protocolo do pedido de uma das partes”.

Art. 62, Parágrafo único

Sugestão: Diminuir o prazo previsto de dois meses para 30 dias:

“Parágrafo único. Para o disposto no inciso V, considera-se antecedência razoável pelo menos
30 dias”.

Art. 69, Parágrafo 3o

Sugestão: Incluir ao final da sentença a expressão por culpa do assinante.

Art. 80, I

Sugestão: Incluir o termo telefônico de modo a restar com a seguinte redação:

 “O encaminhamento de tráfego telefônico por meio da rede de SCM simultaneamente
originado e terminado nas redes de STFC”.

Art. 80, III

Sugestão: Substituir a expressão “área de atendimento do assinante do SCM” por “área de
prestação de serviços do SCM”:

 “O encaminhamento de tráfego entre assinantes do SCM e do STFC fora da área de prestação
de serviços do SCM”.
Art. 81



Sugestão: Excluir o prazo para migração, excluir a possibilidade de migração dos Serviços de
Rede de Transporte de Telecomunicações e serviços nele incluídos e dispensar as empresas que
estejam migrando da apresentação do Projeto previsto no art. 45.

Justificativa:

Art.3
Justificativa: O termo troca representa a possibilidade de interatividade, enquanto o termo
oferta indica uma prestação de serviços de forma que o controle das informações pertença
exclusivamente ao prestador do serviço, sem utilizar-se de conteúdo do usuário, além de indicar
um fluxo de informações essencialmente no sentido prestadora-usuário, o que, de fato, não
corresponde à única intenção ou mesmo à essência característica desse serviço. Além disso, a
inclusão de grupos de atividades apenas mantém a possibilidade de prestar serviços da forma
como os atuais Serviços de Rede e Circuito Especializados vêm sendo prestados.

Art.3, Parágrafo Único

Justificativa: Adequar juridicamente o regulamento evitando interpretações sobre um serviço
ainda não regulamentado. Ainda que sua regulamentação esteja para ocorrer a interpretação do
mesmo até a efetiva vigência de uma norma e os direitos eventualmente garantidos nesse
ínterim deverão ser respeitados. A citação específica evitaria instabilidade jurídica de conceitos
e, consequentemente, instabilidade social no comportamento das operadoras, sendo que a
experiência têm demonstrado reiteradamente a essa Agência que definições imprecisas apenas
exaltam divergências em prejuízo de uma real competição. Além disso, hoje já existe definição
de Serviço de Comunicação de Massa por Assinatura (SCMa)  encontrada no inciso IV, do art.
8 do Anexo à Resolução 190, de 29 de novembro de 1999, incluindo exatamente os três
serviços acima expressamente mencionados e outros que eventualmente venham a ser criados
pela Agência.

Art.4, I
Justificativa:: A palavra “ou” pode ter dois sentidos: um excludente e outro que representaria
somatória de possibilidades. Para se evitar dúvidas interpretativas seria mais adequado utilizar
a expressão e/ou que representa com maior acuidade a essência do SCM. A ordem das palavras
contidas no texto foi alterada para agrupar as expressões de sentido semelhantes. Além disso, a
ausência do termo voz, tão evitado pela Agência, traz uma série de conflitos e dá fundamento
para discussões infindas sobre a possibilidade de se trafegar voz, não obstante, ser amplamente
divulgado por essa Agência que o Regulamento do SCM permite a realização de “voz
corporativa”. No entanto, o texto proposto não exibe a clareza necessária para a fruição dessa
prerrogativa pelas prestadoras de SCM.

Art.4,II
Justificativa:: Ter o direito de explorar expressa de forma mais adequada aquilo que é garantido
pelo Serviço.



Art.4, XI
Justificativa:: Não está clara a definição pois a norma não traz qualquer menção ao conceito de
“rede de suporte” e seu sentido exato, bem como ao que se estabelece como “conectado”. A
conexão, assim, pode ser direta ou indireta, real, virtual, etc.. A própria ANATEL admite a
interconexão de redes bem como, o seu compartilhamento. Em última instância, deve ser
assegurado o tráfego amplo na área de prestação de serviços sem qualquer limitação.
Certamente a idéia de se vincular um serviço de telecomunicações a uma noção física destoa de
todo o princípio que a Agência está adotando. Para tanto basta atentar e se considerar a própria
definição de SCM e a intenção demonstrada reiteradamente de convergência tecnológica e de
serviços. O próprio art. 70, inciso I, enaltece a obrigação de atendimento pela prestadora de
SCM justamente para incrementar a competitividade. A par disso as limitações contidas no art.
80, inciso III, restringem profundamente o serviço. Ressalte-se que mantida a redação desse
dispositivo tal como se encontra proposto implicará restrição hoje inexistente aos Serviços de
Rede e Circuito Especializados.

Art. 6
Justificativa:: Dar maior objetividade e garantir a utilização desse recurso evitando-se dúvidas
interpretativas e subjetivas de quais seriam as situações de necessidade.

Art.26, Parágrafo 5º
Justificativa:: O objetivo da sugestão de alteração é fixar a data de início da contagem do prazo,
evitando-se questionamentos ou dúvidas.

Art.37
Justificativa: Dar maior liberdade de circulação patrimonial de ativos entre empresas
integrantes de um mesmo grupo. Tal fato não afasta qualquer norma da ANATEL referente a
controle de atos e contratos de transferência, especialmente as Resoluções da ANATEL n 195,
que aprova a Norma 7/99, de 7 de dezembro de 1999, 101, de 4 de fevereiro de 1999 e 76, que
aprova a Norma 04/98, de 16 de dezembro de 1998, visto que todo o ato de alteração societária
deve se submeter no mínimo à aprovação posterior da Agência e, quando incluir qualquer das
hipóteses do art. 54 da Lei 8.884, de 11 de junho de 1994, deverá ser também apresentado para
apreciação e aprovação do CADE.

Art. 38
Justificativa: Evitar a sobrecarga de trabalho da Anatel em casos manifestamente
desnecessários, agilizando os procedimentos internos.

Art.41
Justificativa: Adequação jurídica a conceitos já existentes evitando-se dúvidas ou divergências
interpretativas quanto ao que se encontra definido nas normas de direito comercial. Além disso
o termo efetivação, carece de um sentido claro, sendo que há maior transparência se constar a
palavra assinatura.

Art.42
Justificativa: O termo formalização carece de um sentido claro, sendo que há maior
transparência se constar a palavra assinatura.



Art.47
Justificativa: Adequar as definições.

Art.48
Justificativa: Estabelecer prazo para manifestação da Agência evitando/se indefinição para as
prestadoras.

Art.55
Justificativa: O objetivo da sugestão é fixar prazo para impedir a indefinição de situação que é
de extrema relevância às prestadoras de serviços de SCM.

Art.62, Parágrafo Único
Justificativa: O objetivo da sugestão é compatibilizar o prazo com a dinâmica empresarial.
Tendo em vista a velocidade das mudanças, o estabelecimento de políticas de preço e
marketing com tamanha antecedência poderia inviabilizar até a implantação de propostas mais
benéficas aos consumidores.

Art.69, Parágrafo 3º
Justificativa: Manter critério justo para a política de descontos.

Art. 80,I
Justificativa: Estabelecer um padrão de modo a dar coerência com o item II do mesmo artigo e
não limitar a prestação de serviços.

Art.80,III
Justificativa: O objetivo é atender o cliente onde quer que o mesmo se encontre dentro do
âmbito da prestação de serviços e consequentemente sua área e não vincular esse atendimento à
existência de rede física. Da maneira como se encontra proposta a restrição haveria não só um
retrocesso na abrangência do serviço como uma perda aos atuais prestadores de Serviços de
Rede e Circuito Especializados. É ainda preciso atentar para o fato de tal restrição não trazer
qualquer benefício ao assinante privilegiando apenas operadoras com grande capacidade
financeira. Nesse aspecto, a capacidade de atendimento das empresas de SCM em termos de
concorrência estaria seriamente prejudicada.  Por outro lado a restrição proposta fere os
princípios constantes dos arts. 13 e 14 do mesmo Regulamento que exaltam a concorrência. A
modificação proposta viria apenas a impedir que diversas empresas que migrassem seus
serviços tivessem uma diminuição drástica de sua capacitação financeira e não tivessem assim
que utilizar as empresas de STFC, as únicas beneficiadas com tal proposta.

Art.81
Justificativa: A migração deve se dar a qualquer tempo e não em prazo tão ínfimo. Os
investimentos das empresas de Serviços de Rede e Circuito Especializados são elevados e a
compreensão e absorção de todas as características do novo serviço devem ser avaliadas
detalhadamente. Além disso, nos reportamos novamente ao fato de inexistir Regulamentos
específicos ou definições para diversos serviços ou termos utilizados, como por exemplo é o
caso do art. 6. Além disso, a possibilidade de migração do SRTT e demais serviços, já
outorgados às empresas de STFC significaria a violação do art. 10 do plano Geral de Outorgas,
aprovado pelo Decreto n.º 2.534 de 2 de abril de 1998, no sentido de que se estaria concedendo



uma nova autorização (já que o SCM é bem mais amplo), vedada até 31 de dezembro de 2001 e
subordinada ao cumprimento de metas.

Certos de sua atenção ao presente pleito e permanecendo à disposição para outros subsídios
eventualmente necessários, firma,

Atenciosamente,


