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Contribuição:

Senhores Membros do Conselho Diretor,

Analisada a proposta contida na CONSULTA PÚBLICA 246 - que visa regulamentar os
importantíssimos serviços de comunicação multimídia no território nacional, os quais são
constituídos, nos próprios termos da minuta do Regulamento (art. 4o, I), dos sinais de áudio
e vídeo, dados, sons, imagens e texto passíveis de transmissão ou recepção aos assinantes
do SCM, o que o será em amplo espectro do território nacional - estamos considerando
alguns aspectos que podem ser assim resumidos:

1 - A proposta define os SCM como "serviço fixo de telecomunicações de interesse
coletivo" (art. 3o da proposta de Regulamento), como aliás não poderia deixar de fazê-lo,
dado o inequívoco interesse coletivo, abrangente, mesmo de alcance nacional, afetado por
tal espécie de atividades, tanto é que o serviço, quanto à sua prestação executiva, deverá
guiar-se por princípio de respeito à isonomia (arts. 60 e 70, I, da proposta), em
contrapartida assistindo direitos igualmente isonômicos e de caráter universal-nacional (art.
73, I e III da proposta, tudo, até aí, em consonância com o que dispõem os arts. 5o, "caput",
21, XI, 37, XXI, e 170, todos da Constituição Federal.

2 - Mas, embora serviço material e formal de atendimento a interesse coletivo, o mesmo art.
3o, do Regulamento proposto, acentua que será ele prestado "no regime privado".

3 - Por outro lado, a delegação a prestadores particulares dos SCM será feita, pela proposta,
por autorização consubstanciada em prévia assinatura de termo (arts. 11 e 18), prevendo-se
a inexigibilidade de prévia licitação (art. 16).

4 - Com este perfil formal, considera-se a aplicação, à espécie, do arts. 63 - da Lei 9472/97
- e art. 14 - da Resolução 73/98-ANATEL, segundo os quais:

a) o regime privado, quando presente o interesse coletivo, torna-se optativo e a opção por
ele será feita por mero Decreto Executivo Federal (art. 16, § 1o, da Res. 73/98-ANATEL),
isto é, mediante seleção (do interesse público-coletivo) promovida pela vontade unitária do
Exmo. Sr. Presidente da Repúlica, o que, com todo o respeito, parece-nos violar a isonomia
prevista nos arts. 5o e 21, XI, da Constituição, segundo a qual os prestadores privados a
receberem a delegação de telecomunicações não poderão ser diferenciados, quanto ao
regime e alcance da prestação, entre concessionários, permissionários, e autorizatários,
sobretudo quando presente o interesse coletivo-nacional, sendo ainda certo que a licitação
pública (que preserve os princípios da igualdade, impessoalidade, legalidade, etc.), em
hipótese tal, constitui "conditio sine qua non" da delegação, na forma do art. 37, XXI, da
Constituição Federal;



b) sendo privado o regime e prevista a autorização para sua delegação ao particular, sem
prévia licitação pública, desobriga-se o prestador do compromisso de universalização dos
serviços, pois que assim o estatui o mesmo art. 14 da Resolução 73/98;

5 - Desse modo - coletivo e nacional o interesse a ser atingido com os SCM - mas privado e
delegável por mera autorização e sem prévia licitação pública, padecerá o regulamento dos
seguintes defeitos:

a) inconstitucionalidade dos dispositivos que violam as regras constitucionais - da isonomia
e prévia licitação isonômica (arts. 5o e 37, XXI, da CF);

b) inconstitucionade do art. 3o da proposta, na medida em que não inclui dever de
universalização, que é inerente ao interesse coletivo-nacional (por equivalência com a
isonomia e com o princípio constitucional da redução das desigualdades sociais e regionais
- arts. 5o e 170, VII, da CF);

6 - Com relação ao interesse coletivo e o regime puramente privado de prestação é preciso
salientar que o Regulamento ora sob consulta ainda deixa de observar o parágrafo 1o, do
art. 65 da Lei 9472/97, que estabelece:

" Art. 65 ...................
§ 1o - Não serão deixadas à exploração apenas em regime privado as modalidades de
serviço de interesse coletivo que, sendo essenciais, estejam sujeitas a deveres de
universalização."

7 - Desse modo, torna-se imprescindível que atividades de telecomunicações, como os
SCM, que atingem claramente o interesse coletivo-nacional, não sejam deixadas à
exploração apenas em regime privado - sem compromisso de universalização.

8 - Outro aspecto ainda reforça a questão aqui salientada:

A recentíssima Lei 9998/2000 - Lei que institui o FUST - estabelece, em seu art. 6o, inciso
IV:

" Art. 6o - Constituem receitas do Fundo:

IV - contribuição de um por cento sobre a receita operacional bruta, decorrente da prestação
de serviços de telecomunicações nos regimes PÚBLICO e PRIVADO...." Isto significa que
também a prestadora-delegatária (a autorizatária propugnada para os SCM) irá contribuir
para o FUST. Mas, o FUST visa e tem finalidade específica, exclusiva, de cobrir parcela da
universalização que não possa ser recuperada "de per si", isto é, não-autorecuperável. Ora,
estar-se-á, então, atribuindo, no caso dos SCM, um encargo - contribuição de caráter
tributário (art. 149 da Constituição) cuja finalidade JAMAIS irá atingir o interesse da
contribuinte (autorizatária dos SCM), eis que ela estará, "a priori", livre do cumprimento de
metas de universalização. Relativamente a ela, e com esse perfil, passa, pois, a incidir outro
diverso aspecto de inconstitucionalidade: o da tributação finalística sem possibilidade de
cumprimento da finalidade tributária. Desse modo, para ela (autorizatária de SCM) a



contribuição para o FUST passará ao perfil de imposto, cuja base de cálculo - faturamento
operacional - já constitui base do I. Renda, caracterizando-se a bi-tributação e o "bis in
idem" inconstitucional-tributário.

9 - Por último, o art. 25 da Lei 8666/93 - Lei de Licitações e Contratos - não contempla,
para a hipótese tratada (dos SCM ligados ao interese coletivo-nacional) a inexigibilidade de
licitação que a proposta da Resolução propugna.

POR TUDO ISSO,

Somos de sugestão que o art. 3o, com repercussão na redação dos arts. 11 e segs. deve ser
re-escrito. Sugerimos, aqui, a nova redação do art. 3o:

" Art. 3o - O Serviço de Comunicação Multimídia é um serviço de telecomunicações de
interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional, no regime público previsto
no parágrafo único do art. 63 e art. 65, I, da Lei 9472/97, sujeitando o prestador ao
cumprimento de metas de universalização a serem definidas em plano específico a ser
elaborado pela ANATEL e aprovado pelo Poder Executivo, na forma do art. 80 da mesma
Lei 9472/97, para o que aplicáveis os recursos do FUST - Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações, definidos na Lei 9998/2000, possibilitando tais serviços a
oferta de informações multimídia, utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro de uma
área de prestação de serviço.

Parágrafo único - (MANTÉM-SE)"

A alteração implicará na nova redação dos arts. 11 e segs., de modo se regularizem os
procedimentos licitatórios compatíveis com o regime.

Sendo tais as sugestões, submetemo-as à douta apreciação deste honrado colegiado,
Subscrevendo-nos,

Atenciosamente,

FERNANDO NETO BOTELHO
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