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Artigo 4º

Sugestão:
Acrescentar a palavra “voz” na definição de Informações Multimídia.

Proposta de redação :
“Informações Multimídia: são sinais de áudio e vídeo, dados, som, voz, imagens e texto
passíveis de transmissão ou recepção aos assinantes do SCM”

Artigo. 14º:

Sugestão:
Incluir as condições objetivas para a autorização.

Artigo 26  § 5º

Sugestão:
Acrescentar prazo no final do parágrafo.

Proposta de redação:
“Na hipótese do parágrafo anterior, as demais pessoas que manifestem interesse no uso de
radiofreqüências, serão convocadas pela ANATEL para apresentar, se for  o caso, no prazo
de trinta dias, os documentos enumerados no Anexo I e II, que , em qualquer situação
decidirá no prazo de 30 (trinta) dias.”

Artigo 36º

Sugestão:
Propomos a exclusão do prazo de 3 anos do início da operação comercial do serviço para a
transferência da autorização para prestação do SCM.

Proposta de redação:
“Art.36. a transferência da autorização somente poderá ser efetuada após o início da
operação comercial do serviço”
Artigo 55

Sugestão:
Acrescentar prazo no final do artigo para apreciação e análise.

Proposta de redação:
“Não havendo acordo entre as prestadoras, a ANATEL, por solicitação de pelo menos uma
delas, e levando em conta a melhor forma de atender ao interesse público, indicará as
modificações necessárias nas características técnicas das estações licenciadas onde estação



pretendida, em até 30 (trinta) dias contados da data de protocolo do pedido de uma das
partes.”

Artigo. 81- Parágrafo Único

Sugestão:
Alterar redação. do § 1º deste artigo.

Proposta de redação:
§ 1º-“ O interessado poderá, a qualquer momento, protocolizar requerimento na Agência,
solicitando a conversão de que trata o caput deste artigo.”

Artigo. 81º

Sugestão:
Acrescentar item ao § 2º deste artigo.

Proposta de redação:
§ 2º-“ Ao optar pela conversão de qualquer das autorizações citadas no caput, as empresas
poderão continuar prestando os serviços que já prestavam anteriormente nas áreas
outorgadas pelas antigas autorizações. Para as novas outorgas nas  áreas específicas da
prestação do serviço de SCM, deverão ser observados os procedimentos citados no artigos
de 11 a 17.”

Justificativa:

ARTIGO 4º

Justificativa:
A ausência do termo “voz” traz conflitos de interpretação, acarretando dúvidas sobre a
possibilidade de se trafegar voz.

ARTIGO 14º

Justificativa:
Foram apresentadas as condições subjetivas, mas não as objetivas, que poderiam ser  as do
artigo 132 da LGT, incisos I eII.

ARTIGO 26 §5º

Justificativa:
O objeto é fixar prazo para impedir uma situação indefinida.

ARTIGO 36º
Justificativa:
O SCM conforme a proposta de regulamento mesmo define é um serviço prestado em
regime privado, mediante autorização, num ambiente em que liberdade é a regra



constituindo exceção as proibições, restrições e interferências do Poder Público. A própria
LGT diferenciou os requisitos para a transferência de autorização, dos requisitos para
transferência de concessão, estabelecendo o prazo de 3 anos no artigo 98 apenas para a
concessão. O legislador, aliás, ao fazer tal distinção e estabelecer o princípio da mínima
interferência já tendia a tornar as normas compatíveis com a verdade das transformações no
mercado de telecomunicações, assim não há qualquer razão para que se estabeleça esse
prazo de 3 anos. De forma a evitar dúvidas quando da aplicação do regulamento, sugerimos
que esta Agência explicite que, no caso das empresas previstas no artigo 81 do regulamento
proposto que migrarem para o SCM, o efetivo início da operação comercial será aquele do
serviço originalmente outorgado àquela empresa.

ARTIGO 55º

Justificativa:
Fixar prazo para evitar indefinição, o que caso venha a ocorrer trará prejuízo às prestadoras
de SCM.

ARTIGO 81º- PARÁGRAFO ÚNICO

Justificativa:
 Não se justifica estabelecer um prazo máximo para a conversão de que se trata o caput
desse artigo. A conversão somente fará sentido no momento em que o prestador dos
serviços mencionados julgar que as condições do mercado viabilizam a orientação do foco
do seu empreendimento para a utilização de sua rede por provedores de serviços de valor
adicionado. A decisão de fazer a conversão irá, assim, depender, antes de tudo, do
desenvolvimento do mercado de serviços de valor adicionado e do nível de atratividade de
servir a esse mercado. Tais condicionantes não têm prazo para ocorrer  e, muito menos, há
de fazer-se uma avaliação a esse respeito num prazo de 90 dias.

ARTIGO 81º § 2º

Justificativa :
As empresas que já possuem uma outorga de autorização nacional e internacional de
prestação de serviços com uma rede já instalada por vários estados, teriam um custo
inimaginável, para fazer projetos básicos para toda esta área. Então a solução seria a
solicitação de serviços de SCM apenas nas áreas específicas. Outro ponto relevante, seria
diminuir os custos dos projetos básicos e de instalação, retirando-se dos mesmos o
backbone de interligação das áreas. Por exemplo, uma empresa solicita autorização para
prestar serviços de SCM em Brasília e Belo Horizonte. Ela deveria apresentar os projetos
apenas para as regiões de Brasília e BH e não da interligação entre ambas.


