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Artigo 4º
Para os fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes definições:

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

II - Área de Prestação do Serviço: área geográfica definida pela Anatel, na qual a prestadora explora o
SCM conforme condições previamente estabelecidas;

III - Assinante: pessoa natural ou jurídica que possui vínculo contratual com a prestadora para fruição
do SCM;

IV- Interconexão: ligação entre redes de telecomunicações funcionalmente compatíveis, de modo que
os usuários de serviços de uma das redes possam se comunicar com usuários de serviço de outra ou
acessar serviços nelas disponíveis;

V - Prestadora: pessoa jurídica que mediante autorização presta o SCM;

VI - Recursos de Numeração: conjunto de caracteres numéricos ou alfanuméricos utilizados para
permitir o estabelecimento de conexões entre diferentes Terminações de Rede, possibilitando a fruição
de serviços de telecomunicações;

VII - Serviço de Valor Adicionado: atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe
dá suporte e com o qual não se confunde,  novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento,
apresentação, movimentação ou recuperação de informações;

VIII - Projeto Básico: conjunto de documentos que descreve, de uma forma preliminar, as principais
características do serviço e da rede propostas, servindo de referência para emissão da autorização;

IX - Projeto de Instalação: conjunto de documentos, coerentes com o projeto básico, que servirá de
referência para a instalação, licenciamento, operação e fiscalização do sistema;

X - Início da operação comercial do serviço: oferecimento regular do serviço com pelo menos um
contrato de prestação de serviço assinado;

XI - Área de atendimento do Assinante: Conjunto de Localidades nas quais o assinante é conectado a
rede de suporte da prestadora do SCM

COMENTÁRIOS E PROPOSTA DE EMENDA

Sugestão de inciso I

I - Informações Multimídia: são sinais de áudio e vídeo, dados, sons, imagens, textos e outras formas
de veiculação de informações, tais como, sem limitar-se a: voz, símbolos, caracteres e gráficos.
Passíveis de transmissão ou recepção aos assinantes do SCM;



Comentários e Justificativa

No inciso I, constata-se a necessidade de inclusão de outras outras formas de veiculação de
informações, tais como, sem limitar-se a, voz, símbolos, caracteres e gráficos.

Artigo 62

São parâmetros de qualidade para o SCM, sem prejuízo de outros que venham a ser definidos pela
Anatel:

I - o fornecimento de sinais respeitando as características mínimas estabelecidas nos regulamentos
técnicos sobre redes de transporte de sinais de SCM;

II - a disponibilidade ininterrupta do serviço;

III - a limitação de emissão de radiação em freqüências prejudiciais à saúde, conforme disposto em
regulamentação específica;

IV - a limitação de emissão de radiação em freqüências prejudiciais à radionavegação aeronáutica,
conforme disposto nos regulamentos técnicos sobre redes de transporte de sinais de SCM;

V - a divulgação de informações aos seus assinantes, de forma inequívoca, ampla e com antecedência
razoável, quanto a alterações de preços e condições de fruição do serviço;

VI - a rapidez no atendimento às solicitações e reclamações dos assinantes;

VII - o baixo número reclamações contra a prestadora;

Parágrafo único. Para o disposto no inciso V, considera-se antecedência razoável pelo menos dois
meses, para as informações relativas as alterações de preços praticados e pelo menos um mês, para as
informações relativas às alterações das demais condições de fruição.

COMENTÁRIOS E PROPOSTA DE EMENDA

Comentário inciso V e parágrafo único

O prazo estabelecido como razoável, consoante parágrafo único, não parece guardar coerência com o
regime de prestação do SCM, no caso privado. Observe-se que nem mesmo  as operadoras que prestam
serviços em regime público, como as concessionários de STFC, cujo interesse e abrangência é sem
dúvida infinitamente superior, têm obrigação de informar sobre alterações de preço com tamanha
antecedência. Prazo tão grande torna-se prejudicial para efeitos de competição, pois não se pode olvidar
que o serviço é regido por princípios gerais da atividade econômica, dentre os quais o da livre
concorrência. Considera-se oportuna a preocupação com prazo razoável, mas o prazo que se pretende
no caso em espécie deixa de ser razoável por excessivo.

Artigo 70
Art. 70. As prestadoras de SCM têm a obrigação de:



I - não recusar o atendimento a pessoas cujas dependências estejam localizadas na área de prestação do
serviço, nem impor condições discriminatórias, salvo nos casos em que a pessoa se encontra em
localidade ainda não atendida pela rede;

II - disponibilizar ao assinante, quando por ele solicitado, sistemas, dispositivos ou comandos que
permitam o bloqueio à livre recepção de determinados canais ou conteúdos;

III - disponibilizar ao assinante, com antecedência razoável, informações relativas a preços, condições
de fruição do serviço, bem como suas alterações;

IV - descontar do valor da assinatura o equivalente ao número de horas ou fração superior a trinta
minutos de serviço interrompido em relação ao total médio de horas de programação;

V - disponibilizar ao assinante informações sobre características e especificações técnicas dos
terminais, necessárias à interconexão dos mesmos à sua rede, sendo-lhe vedada a recusa a interconectar
equipamentos sem justificativa técnica comprovada;

VI - prestar esclarecimentos ao assinante, de pronto e livre de ônus, face a suas reclamações relativas à
fruição dos serviços;

VII - observar os parâmetros de qualidade estabelecidos neste e nos demais regulamentos pertinentes à
prestação do serviço e à operação da rede;

VIII - observar as leis e normas técnicas relativas à construção e utilização de infra-estruturas;

IX - prestar à Anatel, periodicamente ou sempre que solicitado, informações técnico-operacionais ou
econômicas, em particular as relativas ao número de assinantes e à área de cobertura e aos valores
aferidos pela prestadora em relação aos parâmetros indicadores de qualidade, bem como franquear aos
representantes da Anatel o acesso à suas instalações ou à documentação quando solicitado;

X - manter atualizados, junto à Anatel, os dados cadastrais de endereço, identificação dos diretores e
responsáveis e composição acionária quando for o caso;

XI - manter as condições subjetivas, aferidas pela Anatel, durante todo o período de exploração do
serviço.

COMENTÁRIOS E PROPOSTA DE EMENDA

Sugestão de Inciso I

I - não recusar o atendimento a pessoas cujas dependências estejam localizadas na área de prestação do
serviço, nem impor condições discriminatórias, salvo nos casos em que a pessoa se encontra em
localidade ainda não atendida pela rede, ou outros motivos decorrentes de impossibidade de ordem
técnica;

Comentários
Acrescentar no inciso I, in fine, a hipótese de não atendimento por motivos decorrentes de
impossibilidade de ordem técnica.



Justificativa

O inciso I visa garantir que não haja discriminação aos Assinantes no atendimento e na prestação do
serviço. É necessário ressaltar que o não atendimento por razões de ordem técnica não configuram
discriminação, tratamento não isonômico ou recusa de atendimento.

Artigo 72

Art. 72. A Prestadora observará o dever de zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviços de
telecomunicações e pela confidencialidade quanto aos dados e informações, empregando todos os
meios e tecnologia necessárias para assegurar este direito dos usuários.

Parágrafo único. A Prestadora tornará disponíveis os recursos tecnológicos necessários à suspensão de
sigilo de telecomunicações determinada por autoridade judiciária ou legalmente investida desses
poderes e manterá controle permanente de todos os casos, acompanhando a efetivação destas
determinações e zelando para que elas sejam cumpridas dentro dos estritos limites autorizados.

COMENTÁRIOS E PROPOSTA DE EMENDA

Sugestão de Artigo 72

A Prestadora observará o dever de zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviços de
telecomunicações e pela confidencialidade quanto aos dados e informações.
Parágrafo único. A Prestadora disponibilizará os dados necessários à suspensão do sigilo de
telecomunicações quando determinada por autoridade judiciária ou legalmente investida desses
poderes.

Comentários

A redação do parágrafo Único, na forma como foi redigida induz ao entendimento de que é atribuída às
Autorizadas do SCM a função decorrente do Poder de Polícia, que deve ser exercida pelo Estado. Tal
poder e os ônus decorrentes do mesmo não podem ser delegados às operadoras.

A determinação de provisão, pelas prestadoras dos recursos  tecnológicos necessários à suspensão de
sigilo, deve ser afastada. Cabe ao Poder Público dispor de todos os recursos necessários ao exercício da
função para a qual foi criado o órgão ou entidade da Administração pública. Manter a prestadora
incumbida do controle permanente de todos os casos acompanhando a efetivação destas determinações
e zelando para que elas sejam cumpridas dentro dos estritos limites autorizados, significa submeter o
órgão público ao ente privado, o que não é razoável. Manter tal obrigação significa, por sua vez,  impor
às prestadoras algo que, em realidade, não poderão cumprir. Por esta razão o disposto no parágrafo
único, in fine, deve ser subtraído.



Artigo 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 de informações
multimídia, utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro de uma área de prestação de serviço.

Parágrafo único. Distinguem-se do Serviço de Comunicação Multimídia, o Serviço Telefônico Fixo
Comutado destinado ao uso do público em geral (STFC), o Serviço de Radiodifusão e o Serviço de
Comunicação Eletrônica de Massa por Assinatura.

COMENTÁRIOS E PROPOSTA DE EMENDA

Comentário

Com vistas a deixar a definição clara e cristalina, cabe incluir no caput do  artigo 3º, a expressão “em
caráter bidirecional”, de modo que não reste  dúvidas quanto a esta característica do serviço.

Justificativa:

Artigo 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 de informações
multimídia, utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro de uma área de prestação de serviço.

Parágrafo único. Distinguem-se do Serviço de Comunicação Multimídia, o Serviço Telefônico Fixo
Comutado destinado ao uso do público em geral (STFC), o Serviço de Radiodifusão e o Serviço de
Comunicação Eletrônica de Massa por Assinatura.

COMENTÁRIOS E PROPOSTA DE EMENDA

Comentário

Com vistas a deixar a definição clara e cristalina, cabe incluir no caput do  artigo 3º, a expressão “em
caráter bidirecional”, de


