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Atenção: Dr. Jarbas José Valente
DD. Superintendente de Comunicação de Massa

Assunto: Consulta Pública n° 246, de 11 de setembro de 2000.

Senhor Superintendente,

A AT&T Latin America, vem através desta apresentar sua colaboração à Proposta de
Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, trazendo à consideração de Vossas
Senhorias, sugestões que sendo aceitas, poderão alcançar de forma mais abrangente os
anseios da comunidade empresarial e do cidadão brasileiro, no que diz respeito ao uso da
tecnologia da informação e em especial aos produtos que essa tecnologia nos oferece em
ritmo cada vez mais veloz.
 
Seguem abaixo nossas sugestões:

Titulo I – Das Disposições Gerais
Capitulo I -  Da abrangência e Objetivos

 
Artigo 3 - Sugerimos eliminar a palavra "fixo", resultando na definição, O Serviço de
Comunicação Multimídia é um Serviço de Telecomunicações de Interesse Coletivo, prestado
em âmbito Nacional e Internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de informações
multimídia, utilizando quaisquer meios, à assinantes dentro de uma área de prestação de
serviços.
 
Justificativa:
A exclusão do termo fixo permitirá que a evolução tecnológica em termos de soluções
envolvendo equipamentos móveis, como PalmTops, Notebooks, dentre outros, possa ser
incorporada aos serviços de comunicação multimídia, sem necessidade de novas alterações
nesse regulamento.
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Capítulo II – Das Definições

Artigo 4.
II – Sugerimos suprimir a expressão “definida pela Anatel”, resultando em Área de prestação do
Serviço: Área geográfica na qual a prestadora explora o SCM, conforme condições
previamente estabelecidas.

Justificativa:
A supressão do termo “definido pela Anatel” visa permitir ao Prestador definir sua área de
atuação, bem como incrementa-la, de forma mais simples e ágil, mantendo a Anatel informada.

Título II – Das Características do SCM
Capítulo I – Das Áreas de Prestação, da Numeração, da Interconexão e Remuneração de
Redes.

Justificativa:
Introduzir o direito à Remuneração de Redes em razão de contratos de interconexão.

Artigo 6 – Incluir ao final do Artigo “devendo à Anatel definir recursos de numeração a serem
utilizados imediatamente pelos prestadores de SCM, mesmo que em caráter temporário até, a
edição de regulamentação de Recursos de Numeração específica para o SCM.”

Justificativa:
Omissão na regulamentação dos recursos de numeração necessários à operação do SCM.

Artigo 7 –Inclusão de Parágrafo Único, com seguinte redação: A remuneração pelo acesso às
redes deve ser livremente pactuada entre as prestadoras de SCM e as demais prestadoras de
Serviços de Telecomunicações de Interesse Coletivo, e deverá ser parte integrante dos
contratos de interconexão firmados entre as empresas, conforme previsto no Regulamento
Geral de Interconexão.

Justificativa:
A falta de expressa previsão do direito à remuneração nos contratos de interconexão tem
servido de permanentes argumentos por parte de Prestadores de STFC, que se negam a
oferecer remuneração de redes e recursos de numeração, aos Prestadores de Serviços de
Interesse Coletivo de uma forma geral.

Capítulo II - Das Redes do SCM

Artigo 9. Parágrafo único.  - Acrescer ao final do parágrafo único “de forma não discriminatória
e a preços e condições justos e razoáveis”.

Justificativa:
As obrigações devem ser equivalentes.
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Artigo 10 – Mudar redação do artigo para: A remuneração pelo acesso às redes deve ser
livremente pactuada entre as prestadoras de SCM e as demais prestadoras de serviços de
telecomunicações de interesse coletivo, e, em não havendo acordo, caberá a qualquer das
prestadoras solicitar arbitragem junto ao órgão regulador, que deverá, neste caso, arbitrar
inclusive o valor de remuneração da rede da reclamante.

Justificativa:
Esse procedimento vem sendo adotado por outros órgãos reguladores de diversos países.

Título III – Das Autorizações
Capítulo V – Das Transferências

Artigo 36 - Suprimir o prazo de 3 anos no texto do artigo, resultando na seguinte redação: A
transferência da autorização poderá ser efetuada a qualquer momento desde que ouvida a
Anatel previamente.

Justificativa:
Visto que no Regime Privado a regra é a liberdade, a imposição de 3 anos para que as
transferências de autorização possam ocorrer, poderia resultar em impedimento às fusões e
aquisições naturais em um mercado competitivo.

Artigo 41 – Alterar o prazo máximo para 60 dias.

Justificativa:
Compatibilizar o Artigo 41 com o Artigo 40, em termos de prazos, visto que as atividades de
registro, modificação ou alteração de contratos e sociedades, feitas em Juntas Comerciais e
Cartórios consomem mais que 20 dias.

Artigo 49 – Incluir “quando solicitados”, suprimindo “semestrais”, resultando em: A prestadora
deverá fornecer à Anatel, quando solicitados, relatórios relativos a implantação do sistema,
conforme formulário padronizado.

Justificativa:
Produção de relatórios pelas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, em Regime
Privado, exclusivamente por solicitação da Anatel, reduzindo o volume de informações
irrelevantes, porém atendendo a qualquer momento às necessidades do Órgão Regulador.

Artigo 50.
§ 2º - Alterar de “início de operação de sistema” para “início de operação comercial”.

Justificativa:
Usar uma única nomenclatura para início de operação, conforme Artigo 4, X.
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Título III – Da Prestação do Serviço
Capítulo II – Dos Parâmetros de Qualidade

Artigo 62.
V, VI e VII – Sugerimos suprimir os incisos.

Justificativa:
No nosso entendimento, os serviços prestados em Regime Privado em um ambiente
competitivo prescindem de regramentos como os sugeridos, bem como a LGT, no Artigo 3,
assegura os direitos dos usuários de Serviços de Telecomunicações.

Capítulo III – Dos Direitos e Obrigações das Prestadoras

Artigo 66 – Alterar o texto para: É nula qualquer disposição contratual que limite o atendimento
dos assinantes por qualquer prestadora de Serviços de Telecomunicações de interesse
coletivo.

Justificativa:
Explicitar de forma inequívoca o que a LGT disciplina em termos de liberdade de escolha e
opção do assinante.

Artigos 67, 68 e 69 – Suprimir Artigos.

Justificativa:
A Anatel não deve obrigar os Prestadores de Serviços de Telecomunicações, em Regime
Privado, a adotarem procedimentos, regras ou serviços que conotam níveis de excelência no
mercado competitivo, visto que àqueles que não satisfizerem as necessidades dos seus
clientes estarão fora do mercado.

Artigo 70.
III e IV. Suprimir os incisos.

Justificativa:
Idem justificativa anterior.

IX – Suprimir “periodicamente” e introduzir “sempre que solicitado”.

Justificativa:
Conforme justificativa apresentada para o Artigo 49.

Titulo V – Das Disposições Transitórias e Finais

Artigo 80.
II – Suprimir o inciso.
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Justificativa:
Dada a definição de que assinante é a pessoa natural ou jurídica que possui vinculo contratual
com a prestadora para fruição do SCM, bem como a inexorável evolução tecnológica impedir
restrição quanto à integração de serviços entre usuários de uma forma geral e a clara limitação
prevista na regulamentação e no Parágrafo Único do Artigo 3, e finalmente a impossibilidade
de perfeita edificação do que venham a ser grupos caracterizados pela realização de atividade
específica.

Com elevada estima e distinta consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Sergio Freitas de Paiva
Vice-Presidente de Relações Governamentais e
Assuntos Regulatórios


