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Retificação:

Em decorrência do fato de que o sistema da ANATEL não aceitar textos com marca de
revisão, estamos reencaminhando nossa contribuição, na qual colocamos entre Colchetes
alguns dos itens que entendemos que poderiam ser suprimidos do regulamento sob
consulta.

Art. 12- A Agência, no prazo de 30 dias a contar da publicação no  Diário Oficial deste
Regulamento, estabelecerá os critérios do valor  a ser pago pela autorização, bem como as
condições de seu pagamento.

“Art. 81.......
(.....)
Parágrafo Único: O interessado poderá  [deverá] , a qualquer tempo, protocolizar
requerimento na Agência, solicitando a conversão de que trata o caput deste artigo, [no
prazo máximo de 90 (noventa ) dias após a publicação deste Regulamento no Diário
Oficial.]”

“Art. 3º  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 [oferta] interatividade de informações multimídia, utilizando quaisquer meios,
a assinantes dentro de uma área de prestação de serviço.”

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

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

“Art. 4º....
(....)

Inc. II- Área de Prestação do Serviço: área geográfica objeto de solicitação de autorização
pela prestadora e definida no Plano de Autorização, na qual a mesma tem o direito de
explorar o SCM conforme condições previamente estabelecidas.”

“Art. 4º .....
(....)

XI- Área de atendimento do Assinante: conjunto de localidades nas quais o assinante e/ou
grupo de atividade específica está presente.”

“Art.80.   Na prestação do SCM não é permitido:

I- A geração [O encaminhamento] de tráfego telefônico [por meio da rede] de SCM
simultaneamente originado e terminado nas redes de STFC.”
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Ref: Consulta Pública nº 246, de 11.09.00- PROPOSTA DE REGULAMENTO DO
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA – SCM

ENGEREDES - REDES MULTIMÍDA S/A., empresa autorizada a explorar o Serviço
Limitado Especializado, submodalidades de Circuito Especializado e de Rede
Especializado, no Território Nacional, , inscrita no CNPJ sob o nº 01.454.667/0001-27,
com sede na Rua Guararapes, nº 1.855 - Brooklin Novo - São Paulo/SP, representada em
conformidade com o seu Estatuto Social, considerando o disposto na Consulta Pública
nº246 de 11.09.00, que submete a comentários públicos proposta de REGULAMENTO DO
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA –SCM (“Regulamento”), vem
respeitosamente à presença desta Agência, expor e apresentar seus questionamentos,
comentários e sugestões ao Regulamento, conforme abaixo:

1-COMENTÁRIOS AOS ARTS. 5º E 12 DO REGULAMENTO:

Considerando que o art. 5º do Regulamento estabelece que “as áreas de prestação do SCM
poderão ser nacional ou regionais, constituídas por um município ou por um conjunto de
municípios contíguos” e, mais adiante, que o art. 12 preceitua que “o valor a ser pago pela
autorização, bem como, as condições de seu pagamento” serão ainda estabelecidas por esta
Agência, cabe observar o quanto segue:

A migração das autorizatárias de SLE para o CSM  deverá ser precedida de profunda
análise técnica, comercial e estratégica. Em sendo assim, torna-se imperioso o
conhecimento prévio dos critérios de remuneração para obtenção autorização de SCM antes
de as autorizatárias de SLE optarem pela conversão prevista no art. 81 do Regulamento.

Ademais disso, vale destacar que, em conformidade com o texto do art. 5º, as áreas de
prestação do  SCM poderão ser nacional, regionais ou por municípios, o que permite
inferir-se a possibilidade de o critério de remuneração ser estabelecido por área, e não pela
autorização como um todo.

Diante disso, sugerimos a seguinte redação para o art. 12 do Regulamento:

Art. 12- A Agência, no prazo de 30 dias a contar da publicação no  Diário Oficial deste
Regulamento, estabelecerá os critérios do valor  a ser pago pela autorização, bem como as
condições de seu pagamento.



2- COMENTÁRIOS AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 81:

Em conseqüência da sugestão do item anterior, observamos que a fixação, no Parágrafo
Único do art. 81, de um prazo máximo (que não é definido como prescritivo) para
conversão das autorizações de SLE em autorização para exploração de SCM torna-se
altamente prejudicial às empresas interessadas.

Isto porque, e como dito alhures, a conversão somente se tornará viável após  avaliação das
condições de mercado, que deverão indicar a viabilidade do empreendimento a que se
propõe. Em sendo assim, e em face das profundas análises que envolverão tal avaliação, o
prazo de 90 (noventa) dias torna-se exíguo e absolutamente insuficiente para que a opção
de conversão seja exercida de forma racional.

Afora este fato, há ainda que se considerar que, dado a inegável ampliação e crescimento
do setor de telecomunicações no Brasil, novas empresas poderão ser constituídas para o fim
específico de prestação do SCM. E, em neste caso específico, as mesmas poderão valer-se
do tempo que julgarem necessário para avaliação mercadológica de suas áreas de interesse,
bem assim, de sua preparação técnica, já que inexiste qualquer previsão de prazo para que
as mesmas solicitem tal autorização.

Por conseguinte, e caso seja mantido tal prazo, as atuais autorizatárias serão inegavelmente
prejudicadas já que, como dito alhures, a decisão de optar-se pela conversão dependerá de
profunda e circunstanciada análise do desenvolvimento do mercado de serviços de valor
adicionado e do nível de demanda deste mercado, entre outros, o que, evidentemente, é
impraticável em 90 (noventa) dias somente.

Por esta razão, sugerimos a alteração do Parágrafo  Único do art. 81, nos seguintes termos:

“Art. 81.......
(.....)
Parágrafo Único: O interessado poderá  [deverá] , a qualquer tempo, protocolizar
requerimento na Agência, solicitando a conversão de que trata o caput deste artigo.[,] [no
prazo máximo de 90 (noventa ) dias após a publicação deste Regulamento no Diário
Oficial.]”

3- COMENTÁRIOS AO ART. 3º:

É característico dos sinais correspondentes a informações multimídia  sua origem em um
ponto - o provedor das informações, e sua distribuição, através da rede do SCM, para os
clientes desse provedor, com a possível transmissão de sinais no sentido inverso. Por esta
razão, o termo “oferta” constante da definição de Serviço de Comunicação Multimídia
(art3º) não traduz a possibilidade de interatividade de comunicação que é inerente ao SCM.

Em sendo assim, sugerimos a seguinte redação para o caput do art. 3º:



“Art. 3º  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 [oferta] interatividade de informações multimídia, utilizando quaisquer meios,
a assinantes dentro de uma área de prestação de serviço.”

4- COMENTÁRIOS AO ART. 4º:

Tendo-se em vista a ampla divulgação por esta Agência de que o Regulamento do SCM
permite a realização de “voz corporativa”, bem assim, a menção contida no inc. II do art.
80, de que “na prestação do SCM não é permitido o encaminhamento de tráfego telefônico
entre assinantes do SCM e do STFC”, é possível concluir que a realização de tráfego de voz
(excluindo-se o STFC, obviamente)  é da essência e inerente ao SCM.

Bem assim, e pelas razões expostas no comentário ao art. 3º, entendemos ser mais
adequada a troca da expressão “transmissão ou recepção” constante do inc. I do art.4º por
“transmissão e/ou recepção”. Desta feita, sugerimos a seguinte redação para o inc. I do art.
4º do Regulamento, a fim de deixar evidenciada a fruição da prerrogativa de tráfego de voz
no SCM:

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

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

5- COMENTÁRIOS AO INC. II DO ART. 4º

Com relação à definição de Área de Prestação do Serviço ponderamos a necessidade de
alteração da redação do inc. II, bem assim, que esta Agência, previamente à publicação do
Regulamento em epígrafe, defina através de um Plano de Autorizações ou documento
semelhante, as áreas geográficas  que poderão ser objeto de autorização.

Isto porque, o inc. II do Art. 4º define como área de prestação de serviço a “área geográfica
definida pela Anatel na qual a prestadora explora o SCM conforme condições previamente
estabelecidas”.

Ocorre que, não obstante o art. 5º fixar que “as áreas de prestação do SCM poderão ser
nacional ou regionais, constituídas por um município ou por conjunto de municípios
contíguos” não há uma definição precisa de suas linhas limítrofes, nem dos critérios que
para que as autorizatárias definam suas áreas de interesse.

Bem assim, entendemos que o uso do termo “explora” constante do inc. II do mesmo art.
4º, haveria que ser alterado para “tem o direito de explorar”. Isto porque, à semelhança da
autorização para exploração do SLE, as autorizatárias não poderão ser compelidas ao
cumprimento de metas, ou seja, desenvolver suas atividades dentro de toda área de
prestação de serviço que lhe foi autorizada.



Em outras palavras, a contar da emissão da autorização de SCM, a empresa autorizada
passará a ter o direito de explorar o serviço naquela área. Obviamente que seu interesse será
o de sempre buscar a ampliação de seus negócios, seja via construção de rede própria, seja
via parcerias. Mas, em decorrência de tal realidade, não se pode admitir-se que o fato de a
mesma possuir autorização para prestação de serviço em uma área específica, resultará no
entendimento ou obrigação de que a mesma deverá explorar integralmente toda aquela área.

Por esta razão, e como afirmado anteriormente, sugerimos a seguinte redação para o inc. II
do art. 4º:

“Art. 4º....

(....)
Inc. II- Área de Prestação do Serviço: área geográfica objeto de solicitação de autorização
pela prestadora e definida no Plano de Autorização, na qual a mesma tem o direito de
explorar o SCM conforme condições previamente estabelecidas.”

6- COMENTÁRIOS AO INC. XI DO ART. 4º:

No que se refere à definição de Área de Atendimento do Assinante constante do inc. XI do
mesmo art. 4º, observamos que sua interpretação, no futuro, poderá gerar discussões e
interpretações variadas. Isto porque, é a mesma entendida como “conjunto de localidades
nas quais o assinante é conectado a rede de suporte da prestadora do SCM”.

O art. 154 da Lei Geral de Telecomunicações (“LGT”) estabelece  que “as redes de
telecomunicações poderão ser, secundariamente, utilizadas como suporte de serviço a ser
prestado por outrem, de interesse coletivo ou restrito”.

No entanto, não há no Regulamento qualquer menção à rede de suporte e seu sentido exato.
Em sendo assim, e pelo princípio jurídico da analogia, pode-se estender o conceito de “rede
de suporte” contido no art 154 da LGT ao inc. XI do art. 4º e, por conseguinte, interpretar-
se que através da interconexão de redes ou de seu compartilhamento, o SCM poderá ser
prestado onde o assinante - pessoas naturais e jurídicas (art. 59) – estiver presente.

Por estas razões, sugerimos a seguinte redação para o inc. XI do Art. 4º:

“Art. 4º .....

(....)
XI- Área de atendimento do Assinante: conjunto de localidades nas quais o assinante e/ou
grupo de atividade específica está presente.”

Ainda, cabe esclarecer a inserção da expressão “e/ou grupo de atividade específica” na
definição proposta na medida que, à luz da proposta do Regulamento, o SCM poderá ser
prestado e a grupos caracterizados por atividade específica (art.80, inc. II).



7- COMENTÁRIOS AO ART. 80, INC I:

Finalmente, e no que refere-se ao art. 80, inc. I, observamos que a sua redação pode,
eventualmente, suscitar discussões acerca dos limites de fruição do SCM. Isto porque,
quando se afirma que “ na prestação do SCM não é permitido:

I- O encaminhamento de tráfego por meio de rede de SCM simultaneamente originado e
terminado nas redes do STFC”.

Pela leitura deste inciso, pode-se equivocadamente interpretar-se que as autorizatárias de
SCM não estariam habilitadas a ceder, por exemplo, suas redes para concessionárias de
STFC. E em tal hipótese absurda, haveria um impacto altamente negativo na prestação de
serviços das atuais prestadoras de SLE, já que as mesmas, atualmente, têm sustentado
parcela de seus negócios na cessão, entre outros, de suas redes para tal finalidade Por esta
razão, sugerimos a seguinte redação para este inciso:

“Art.80.   Na prestação do SCM não é permitido:

I- A geração [O encaminhamento] de tráfego telefônico [por meio da rede] de SCM
simultaneamente originado e terminado nas redes de STFC.”

Certos de sua atenção ao presente pleito e permanecendo à disposição para outros subsídios
eventualmente necessários, Sendo o que tínhamos a considerar,

ENGEREDES – REDES MULTIMÍDIA S/A


