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À

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA

CONSULTA PÚBLICA N.º 246 DE 11 DE SETEMBRO DE 2000

Proposta de Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)

SAS – Quadra 06 – Bloco H – 2º andar - Biblioteca

70313-900 – Brasília – DF

Mundie e Advogados, sociedade de advogados com sede na Av. Presidente Juscelino

Kubitschek, 50, 17º andar, cidade e estado de São Paulo, neste ato representada por sua sócia

Elinor Cristófaro Cotait, inscrita na OAB/SP sob o nº 78.824, vem, em atenção à Consulta

Pública n.º 246, de 11 de setembro de 2000, oferecer os seguintes comentários e sugestões:
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Artigo 3º, caput: a disposição, ao trazer a definição de Serviço de Comunicação Multimídia, traz

como utilidade do serviço possibilitar “a oferta de informações multimídia”. Ao fazê-lo, permite

que, conferindo-se interpretação restritiva à disposição, associe-se ao serviço a característica de

unidirecionalidade, restringindo indevidamente a utilidade do serviço. Para evitar dúvidas quanto

ao tema sugere-se a seguinte nova redação:

“ ... que possibilita a oferta, a transmissão, a emissão e a recepção de informações multimídia,

utilizando quaisquer meios ...”

Artigo 4º, inciso I: para maior clareza, sugere-se incluir outras formas de veiculação de

informações não contempladas na disposição. Outrossim, nos termos dos comentários acima, a

expressão “transmissão ou recepção aos assinantes do SCM” também pode ser associada à

unidirecionalidade do serviço. Por tais motivos, sugere-se a seguinte nova redação à disposição:

“I – Informações Multimídia: são sinais de áudio e vídeo, dados, voz e outros sons, imagens,

símbolos, caracteres e escritos, incluindo gráficos e textos, passíveis de transmissão, emissão ou

recepção por assinantes do SCM.”

Artigo 4º, inciso II: considerando que o serviço pode ser prestado em âmbito nacional e

internacional e que a área de prestação do serviço é elemento do projeto básico elaborado pelo

prestador e apresentado à Anatel previamente à outorga, sugere-se alterar a definição de Área de

Prestação do Serviço, nos seguintes termos:

“Área de Prestação de Serviço: área geográfica determinada pela Anatel no ato de autorização,

de acordo com o projeto básico apresentado pela Prestadora, na qual a prestadora explora o

SCM nas condições previamente estabelecidas.”

Artigo 4º, inciso VI: considerando que a expressão “Terminação de Rede” não se encontra

definida no regulamento proposto e, por outro lado, que a expressão “Terminal de

telecomunicações” é definida no artigo 156, § 1º da Lei Geral de Telecomunicações – LGT,
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sugere-se substituir a expressão “Terminação de Rede” pela expressão “Terminal de

telecomunicações”, em alteração que beneficia a compreensão da disposição e torna desnecessário

a criação de novo termo para se referir ao equipamento ou aparelho que possibilita ao usuário o

acesso ao serviço.

Artigo 4º, inciso XI: A definição em questão aparentemente foi criada exclusivamente para o fim

de permitir a aplicação da restrição contida no artigo 80, inciso III, da norma em exame. Assim,

em consonância com o quanto proposto mais adiante com relação àquela disposição, sugerimos a

eliminação da definição de Área de atendimento do Assinante, contida no dispositivo em exame.

Alternativamente, caso não acolhida a sugestão anterior, sugerimos seja dada nova

redação ao dispositivo, pelas razões que se seguem.

Inicialmente, cumpre anotar que “Localidade” é expressão desprovida de conteúdo

jurídico. Também do ponto de vista prático, supondo que o Assinante esteja conectado à rede em

um determinado endereço na cidade de São Paulo, qual será a “Localidade” em que o Assinante

está conectado para os fins de determinar sua Área de atendimento?

Por outro lado, uma vez que o SCM é caracterizado como serviço prestado em âmbito

nacional e internacional e, ainda, que a área de prestação do serviço pode alcançar todo o

território nacional ou regiões constituídas por um município ou por vários municípios contíguos,

nos termo do artigo 5º da proposta de regulamento, sugere-se que, correlatamente, seja definida

como Área de Atendimento do Assinante “área compreendida na Área de Prestação do Serviço,

na qual a rede de SCM dispõe das condições necessárias para conectar o Assinante.”

Artigo 6º: A atribuição de recursos de numeração ao prestador de SCM é providência

indispensável à viabilização da interconexão de redes, a qual é assegurada pela LGT aos

prestadores de serviços de interesse coletivo. Nessas condições, sempre que solicitado pelo

prestador, devem lhe ser atribuídos recursos de numeração, na forma da regulamentação vigente.

A disposição em comento, no entanto, ao utilizar a expressão “quando necessário”, parece deixar

a avaliação da necessidade à critério exclusivo da Anatel. Além disso, estando a eficácia da

disposição condicionada à edição do Plano de Numeração específico do SCM, faz-se necessário
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estabelecer, desde logo, um prazo máximo para edição do referido Plano de Numeração. Assim,

sugere-se a seguinte nova redação:

“Artigo 6º A utilização de recursos de numeração pelas redes de suporte à prestação do SCM

será deferida pela Anatel mediante solicitação do prestador, observados o Regulamento de

Numeração, aprovado pela Resolução nº 83, de 30 de dezembro de 1998, e o Plano de

Numeração específico do SCM, a ser editado pela Anatel, em até 90 dias após a publicação

desse Regulamento.”

Artigo 9º: O termo “acesso” é empregado pela LGT associado aos serviços de telecomunicações,

v.g. os artigos 2º, inciso I; 3º, incisos I e III, 79 § 1º; 156, § 1º, entre outros. O termo “acesso”

também é empregado na expressão “código de acesso”, para designar o recurso de plano de

numeração atribuído a determinado usuário para possibilitar o uso do serviço de

telecomunicações, como, por exemplo, nos artigo 3º, inciso VI e 156, § 1º.

Ao tratar das redes de telecomunicações, no entanto, o termo “acesso” não é empregado

uma única vez pela LGT, tratando-se a questão do uso das redes de telecomunicações sob o

aspecto da ligação entre as redes (artigo 145 c.c. artigo 147) e sob o aspecto da utilização das

redes de telecomunicações como suporte à prestação de serviços por outrem (artigo 154 c.c.

artigo 155).

Por outro lado, também determina a LGT, em seu artigo 73, o direito de utilização, pelas

prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, de elementos de infra-estrutura

pertencentes ou controlados por outras prestadoras de serviços de telecomunicações, de forma

não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.

Assim, os prestadores do SCM, como prestadores de serviço de telecomunicações de

interesse coletivo, terão, nos termos da LGT:

(i) o direito, e correlatamente o dever, de interconexão de sua rede às redes de outras

prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, para o fim de permitir

que os usuários de serviços de uma das redes possam comunicar-se com os usuários de

serviços de outra ou acessar serviços nela disponíveis;
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(ii)  o direito de utilizar, para o fim de construir suas redes, infraestrutura detida ou controlada

por outros prestadores de serviços de telecomunicações, tais como postes, dutos e

condutos, e, correlatamente, o dever de disponibilizar, a outros prestadores de serviços de

telecomunicações de interesse coletivo, a infraestrutura que detenha ou controle;

(iii)  o direito de pleitear a utilização de outras redes como suporte para a prestação de seus

serviços, nos termos da regulamentação que prevê para a hipótese o regime de exploração

industrial de meios de telecomunicações, bem como o dever de disponibilizar suas redes

para tanto, quando solicitado por outro prestador de serviços de telecomunicações de

interesse coletivo.

Bem de se ver, pois, que o “direito de acesso” que se pretende disciplinar na

regulamentação proposta não tem amparo legal e sua criação em ato administrativo normativo

extrapola os limites do poder regulamentar da Agência, que deve conformar-se sempre à lei, não

podendo inová-la ou contrariá-la.

Assim, sugere-se seja eliminado o artigo 9º da proposta ou, alternativamente, seja

reformulada sua redação, substituindo-se a expressão “direito de acesso às redes”  por “direito à

utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controladas por”,

acrescentando-se, conservando-se o propósito e a redação do artigo 73 da LGT. Do mesmo

modo, no parágrafo único do artigo 9º, cabe a substituição da expressão “acesso às suas redes”

por “utilização de postes, dutos, condutos e servidões que lhes pertençam ou por elas sejam

controladas”.

Artigo 10: pelos motivos antes expostos, sugere-se seja esta disposição eliminada, incluindo-se

um parágrafo único ao artigo 7º, com a seguinte redação:

“Parágrafo único. A remuneração pela utilização das redes interconectadas deve ser livremente

pactuada entre as prestadoras de SCM e as demais prestadoras de serviços de telecomunicações

de interesse coletivo, observados, quando for o caso, os limites máximos de tarifas de

interconexão estabelecidos em regulamentação ou em atos da Anatel.”
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Artigo 12: Ao prever que o valor e as condições de pagamento pela Autorização sejam

determinadas pela Agência, faz-se oportuno estabelecer o meio pelo qual se dará tal

determinação, em atenção aos princípios que norteiam a atuação da Anatel, bem como de acordo

com a disciplina da matéria na LGT. Dispõe o artigo 48 da LGT, in verbis:

“Artigo 48 A concessão, permissão ou autorização para a exploração de serviços de
telecomunicações e de uso de radiofreqüência, para qualquer serviço, será sempre feita a
título oneroso, ficando autorizada a cobrança do respectivo preço nas condições
estabelecidas nesta Lei e na regulamentação, constituindo o produto de arrecadação receita
do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL.

§ 1º Conforme dispuser a Agência, o pagamento devido pela concessionária,
permissionária ou autorizada poderá ser feito na forma de quantia certa, em uma ou várias
parcelas, ou de parcelas anuais, sendo seu valor, alternativamente:

I – determinado pela regulamentação;

II – determinado no edital de licitação;

III – fixado em função da proposta vencedora, quando constituir fator de julgamento;

IV – fixado no contrato de concessão ou no ato de permissão, nos casos de inexigibilidade
de licitação.

§ 2º Após a criação do fundo de universalização dos serviços de telecomunicações
mencionados no inciso II do artigo 81, parte do produto da arrecadação a que se refere o
caput deste artigo será a ele destinada, nos termos da lei correspondente.”

Da disposição acima transcrita, tem-se que o pagamento a ser efetivado por

concessionária, permissionária ou autorizada deve ser obrigatoriamente determinado em

regulamentação, edital de licitação ou contrato de concessão ou ato de permissão, ou, ainda, em

função de valor ofertado em proposta vencedora de procedimento licitatório. Nesse contexto,

considerando-se que os incisos II e III aplicam-se somente aos casos de procedimento licitatório e

que o inciso IV refere-se unicamente aos serviços de telecomunicações prestados em regime

público, o preço a ser pago pela prestadora de SCM deverá, necessariamente, ser fixado em

regulamentação, de alcance abstrato, geral e imediato.
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Assim, sugere-se que o próprio regulamento do SCM disponha a respeito do valor a ser

pago pela autorização e as condições de pagamento do preço, ou, alternativamente, que a Anatel

edite regulamentação específica para tratar da matéria.

Artigo 14, inciso II:  Regulamento, categoria na qual, genericamente, se inclui a norma cuja

proposta ora se comenta, é ato administrativo normativo que pressupõe a existência de lei, à qual

se subordina, devendo ater-se aos seus limites e ao sistema legal vigente, sob pena de invalidade.

Não cabendo, portanto, ao regulamento ir além do que dispõe a lei, cabe restringir o alcance da

disposição em comento, para que se atenha aos limites da LGT.

Com efeito, de acordo com a LGT, artigo 133, inciso II, são condições subjetivas para

obtenção de autorização de serviço de interesse coletivo não estar, a interessada, proibida de

licitar ou contratar com o Poder Público, não ter sido declarada inidônea ou não ter sido punida,

nos dois anos anteriores, com a decretação da caducidade de concessão, permissão ou

autorização de serviço de telecomunicações, ou da caducidade de direito de uso de

radiofreqüência.

E, certamente restringe-se a LGT a determinar a verificação da aplicação dessas

penalidades apenas com relação à própria empresa que pleiteia a autorização em razão do artigo

5º, XLV, da Constituição Federal, que determina que nenhuma pena passará da pessoa do

condenado.

Assim, verifica-se que a redação do artigo em comento extrapola os limites da lei, ao

estender a controladas, controladoras e coligadas da interessada a verificação da aplicação das

penalidades elencadas, a qual, nos termos da LGT, artigo 133, II, somente se aplica a própria

empresa requerente, pelo que sugere-se a seguinte nova redação para o inciso II do artigo 14:

“II – não estar proibida de licitar ou contratar com o Poder Público, não ter sido declarada

inidônea ou não ter sido punida, nos dois anos anteriores, com a decretação da caducidade de

concessão, permissão ou autorização para prestação de serviços de telecomunicações, ou da

caducidade do direito de uso de radiofreqüências;”
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Artigo 14, parágrafo único: O artigo 38 da Lei Geral de Telecomunicações, em consonância

com o artigo 37, caput, da Constituição Federal, determina que a atividade da Agência seja

juridicamente condicionada pelos princípios da legalidade, celeridade, finalidade, razoabilidade,

proporcionalidade, impessoalidade, igualdade, devido processo legal, publicidade e moralidade.

Diante disso, não pode a Anatel criar novos condicionamentos para habilitação de empresa

requerente de autorização de SCM que não estejam objetivamente definidos em regulamentação,

respeitados os limites da LGT, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da

impessoalidade e da isonomia.

De outra parte, considerando que o vocábulo “habilitação” está juridicamente relacionado

ao procedimento licitatório, uma vez que se destina à verificação da idoneidade dos proponentes,

mediante a análise de capacidade técnica, jurídica e financeira, sugere-se a substituição do termo

em questão para “obtenção de autorização”:

“Parágrafo único: A Anatel poderá estabelecer, em regulamentação, outros condicionamentos

para a obtenção de autorização, visando a propiciar competição efetiva e a impedir a

concentração econômica do mercado.”

Artigo 15, parágrafo único: Conforme acima ponderado, sugere-se a substituição do termo

“habilitação” por “qualificação”, conforme segue.

“Parágrafo único. O interessado deverá apresentar à Anatel os documentos relativo à

qualificação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e de

regularidade fiscal, conforme o disposto no Anexo I deste Regulamento.”

Artigo 16: Para maior clareza, sugere-se a alteração do texto da disposição para constar:

“Artigo 16. A Anatel verificará o atendimento das condições por ela estabelecidas e, ouvida

previamente a Procuradoria da Agência, decidirá sobre o requerimento no prazo de até 90

(noventa) dias da sua apresentação, por ato publicado no Diário Oficial da União, que

justificará a inexigibilidade de licitação, se for o caso”.
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Artigo 17: A LGT, em seu artigo 132, incisos I e II, traz o elenco taxativo das condições que o

interessado deve atender para obtenção de autorização de serviço de telecomunicações, dentre

elas, a apresentação do projeto viável tecnicamente e compatível com as normas aplicáveis.

Da disposição em comento combinado com o artigo 15, parágrafo único, da proposta de

regulamento, depreende-se, no entanto, que a apresentação do Projeto Básico está diferida para o

momento anterior à emissão da autorização, mas posterior à apreciação e deferimento do

requerimento do interessado.

Assim, e consonância com a LGT e considerando, ainda, que o Projeto Básico é o

instrumento pelo qual a empresa requerente informa a área de prestação de serviço pretendida,

viabilizando a análise da Agência, inclusive para fins de exame quanto à necessidade da licitação,

sugere-se que seja determinada a apresentação do mesmo no momento da solicitação de outorga.

Alternativamente, caso se considere tal obrigação excessiva para cumprimento ainda no

momento inicial de solicitação, sugere-se seja determinada a apresentação de um resumo do

projeto básico.

Sugere-se, assim, a eliminação do dispositivo em questão, com a correlata inclusão da

obrigação de apresentação do Projeto Básico no parágrafo único do artigo 15. Caso, no entanto,

seja incluída no parágrafo único do artigo 15 a obrigação de apresentação de apenas um resumo

do projeto básico, cabe manter a disposição em comento com sua atual redação.

Artigo 19: O Termo de Autorização para a prestação de serviços de telecomunicações em regime

privado é instrumento, em tese, desnecessário, uma vez que a LGT exige a formalização da

outorga por ato administrativo vinculado, nos termos do artigo 131, § 1º. Aparentemente, no

entanto, tem a Agência se utilizado do Termo de Autorização como instrumento de caráter

acessório à regulamentação, auxiliar no detalhamento dos comandos regulatórios que, como tal,

não se pode afastar da legislação e regulamentação aplicáveis ao serviço.

Diante disso, sugere-se, assim, que a minuta do Termo de Autorização seja submetida à

Consulta Pública e que, após, seja incorporada à regulamentação do SCM como anexo. Observe-

se que os Termos de Autorização do STFC prestado em regime privado e do MMDS, entre

outros, vem sendo submetidos à Consulta Pública por integrarem editais de licitação e, mesmo os
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Termos de Autorização de serviços não licitados, como os serviços de rede e circuito

especializados, submodalidades do SLE, também forma submetidos à Consulta Pública.

Artigo 22, caput: Considerando que, em certos casos, a autorização de SCM pode ser solicitada

juntamente com a correspondente autorização para uso de radiofrequência, sugere-se seja prevista

a expedição concomitante de ambas as autorizações, conferindo maior celeridade ao processo de

outorgas. Nesse sentido, sugere-se a seguinte redação:

“Artigo 22. O uso de radiofreqüência destinada ao SCM, tendo ou não caráter de exclusividade,

depende de prévia outorga da Anatel, que será expedida mediante autorização,

concomitantemente à autorização de SCM, ou à pessoa jurídica já detentora de autorização

para exploração do SCM.”

Artigo 22, parágrafo único e Artigo 27

Considerando que o preço público pelo direito de uso de radiofreqüência encontra-se

regulamentado na Resolução n.º 68, de 20 de novembro de 1998, sugere-se que ambos os

dispositivos reportem-se a tal Regulamento:

“Artigo 22 (…)

Parágrafo Único: A autorização para uso de radiofreqüência será expedida a título oneroso

pelo prazo de 15 anos, conforme estabelecido nos artigos 48 e 167 da Lei n.º 9.472, de 16 de

julho de 1997, observado o Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Uso de

Radiofreqüência, aprovado pela Resolução n.º 68, de 20 de novembro de 1998.”

“Artigo 27. Caracterizada situação de inexigibilidade de licitação, nos termos do Regulamento

de Licitação para Concessão, Permissão e Autorização de Serviço de Telecomunicações e de

Uso de Radiofreqüência, a autoridade competente indicará, no correspondente processo

administrativo, o preço público de uso de radiofreqüência a ser cobrado, nos termos do
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Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofreqüências, aprovado

pela Resolução n.º 68, de 20 de novembro de 1998, bem como as contrapartidas, compromissos

e condições exigidos da autorizada.”

Artigo 25: Em consonância com o comentário ao artigo 22, caput, e para maior clareza, sugere-

se a alteração do texto do dispositivo para constar:

“Artigo 25. Toda pessoa jurídica detentora de autorização de SCM, ou que tenha pleiteado

autorização para exploração de SCM, que preencha as condições previstas na lei e na

regulamentação pertinente poderá requerer à Anatel autorização de uso de radiofreqüência

destinada ao serviço.”

Artigo 30, § 1º: Dispõe o artigo 167 da LGT, in verbis:

“Artigo 167. No caso de serviços autorizados, o prazo de vigência será de até vinte anos,
prorrogável uma única vez por igual período:

§ 1º - A prorrogação, sempre onerosa, poderá ser requerida até três anos antes do
vencimento do prazo original, devendo o requerimento ser decidido em, no máximo, doze
meses.

§ 2º - O indeferimento somente ocorrerá se o interessado não estiver fazendo uso racional e
adequado da radiofreqüência, se houver cometido infrações reiteradas em suas atividades
ou se for necessária a modificação de destinação do uso da radiofreqüência.”

Assim, considerando que a LGT determina que a prorrogação poderá ser requerida até

três anos antes do vencimento do prazo original, não pode o Regulamento, que é subordinado à

lei e que deve ater-se aos seus limites, alterar referido prazo, pelo que sugere-se a seguinte

redação:

“§ 1º A prorrogação de que trata o caput, será sempre onerosa e poderá ser requerida até três

anos antes do vencimento do prazo original, devendo o requerimento ser decidido em, no

máximo, doze meses.”
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Artigo 30, § 2º: Como antes já se ponderou, a Anatel, jungida que está ao princípio

constitucional da impessoalidade, deve conferir tratamento isonômico às prestadoras, através de

norma abstrata, de alcance imediato e geral. Sendo assim, não poderia a Agência determinar

casuisticamente os critérios para fixação do preço para prorrogação. Portanto, sugere-se a

seguinte nova redação:

“§ 2º - O valor do pagamento referido neste artigo será compatível com o porte do serviço a ser

prestado e determinado nos termos da regulamentação vigente à época da prorrogação.”

Artigo 32: Considerando que, de acordo com a LGT, artigo 138, as modalidades de extinção de

autorização de serviço de telecomunicações são cassação, caducidade, decaimento, renúncia ou

anulação, e que o artigo em comento não elenca todas essas hipóteses, sugere-se a seguinte nova

redação:

“Artigo 32. A autorização de uso de radiofreqüências extinguir-se-á pelo advento de seu termo

final, por transferência irregular ou constatação de uso irracional, ineficiente ou inadequado,

bem como por cassação, caducidade, decaimento, renúncia ou anulação da autorização para

prestação do serviço.”

Artigo 34, I: Para maior clareza, sugere-se a substituição do termo “habilit ação” por

“qualificação”, conforme segue:

“I – atender às exigências compatíveis com o serviço a ser prestado, em relação à qualificação

técnica, qualificação econômico-financeira, qualificação jurídica e regularidade fiscal,

apresentando a documentação enumerada no Anexo I deste Regulamento;”

Artigo 36: Com respeito à transferência da autorização, dispõe o artigo 136, § 2º da LGT:
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“Artigo 136. Não haverá limite ao número de autorizações de serviço, salvo em
caso de impossibilidade técnica ou, excepcionalmente, quando o excesso de
competidores puder comprometer a prestação de uma modalidade de serviço de
interesse coletivo.

(...)

§ 2º As prestadoras serão selecionadas mediante procedimento licitatório, na
forma estabelecida nos arts. 88 a 92, sujeitando-se a transferência da autorização
às mesmas condições estabelecidas no artigo 98 desta Lei.”

A respeito, cumpre ressaltar que, como se verifica da disposição antes transcrita, a

sujeição legal da transferência de autorização a condições refere-se unicamente às autorizações

obtidas em procedimento licitatório. Afora essa hipótese, a transferência não se encontra

assujeitada a qualquer condição, especialmente de caráter temporal.

De fato, correlatamente aos princípios aplicáveis à prestação do serviço em regime

privado, a LGT sujeitou à aprovação prévia da Anatel apenas a transferência da autorização

quando relacionada ao procedimento licitatório.

Ou seja, a transferência a outrem do direito de exploração do serviço de telecomunicação

em regime privado, obtido em procedimento licitatório, em que se verifica a substituição da

primitiva autorizada, deve-se sujeitar a determinados requisitos, sob pena de ocorrer,

indiretamente, burla aos princípios da licitação.

Bem por isso, o artigo 136, § 2º, ao tratar das hipóteses de exigibilidade de licitação,

cuida da transferência de autorização obtida mediante licitação, fazendo remissão ao artigo 98 da

LGT, aplicável aos serviços prestados em regime público, sempre outorgados mediante licitação.

Com efeito, nos casos de autorizações que podem ser pleiteadas e obtidas a qualquer

tempo, independentemente de licitação, não há razão para oferecer qualquer óbice à livre

transferência da autorização, a não ser no que se refere à comprovação daqueles requisitos que

seriam necessários à própria obtenção da outorga.

Ante o exposto, sugere-se a seguinte nova redação para a disposição:
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“Artigo 36. A transferência de autorização, nos casos em que a prestadora tenha sido

selecionada mediante procedimento licitatório, somente poderá ser efetuada após 3 (três) anos

do início efetivo da operação comercial do serviço.”

Artigo 37: Para maior clareza, sugere-se a seguinte redação:

“Artigo 37. A transferência da autorização entre empresas controlada e controladora entre si e

nos casos decorrentes de cisão, será, mediante solicitação das partes interessadas com

observância do artigo 34 desse Regulamento, efetivada pela Anatel a qualquer momento.”

Artigo 38: No caso de transferência de autorização entre empresas controladas e controladoras

entre si e nos casos decorrentes de cisão, por muitas vezes o pronunciamento da Anatel

condiciona uma série de operações societárias interdependentes. Nesse caso, seria interessante

prever um menor prazo que a Anatel poderá analisar o pedido de transferência num prazo inferior

a 3 (três) meses.

Nesse sentido, sugere-se a inclusão do seguinte parágrafo:

“§ 3º Nos casos de transferência de autorização de que trata o artigo 37, o prazo de que trata o

caput desse artigo será de dois meses.”

Artigo 41 e 42: As definições de controladora e coligada trazidas pela Resolução n.º 101 são

muito amplas. Assim, dependendo da estrutura e do porte do grupo econômico, o universo de

empresas que são abrangidas por tais conceitos é muito grande. Principalmente naqueles casos em

que a empresa brasileira é parte de um grupo mundial, dezenas de empresas no exterior são

alcançadas, sendo, não só do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista prático,

acompanhar negociações entre acionistas de outras empresas, ter ciência da celebração de

acordos de acionista e , ainda, obter cópias deles e divulgá-los.

Assim, sugere-se que a prestadora tenha a obrigação de somente informar à Anatel sobre

os seus próprios atos e os que envolvam as suas sócias diretas, nos seguintes termos:
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“Artigo 41. A transformação do tipo societário e a modificação da denominação social das

prestadoras do SCM e de suas sócias diretas também deverão ser comunicadas a esta Agência,

no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a sua efetivação, para fins de registro.”

“Artigo 42. Os Acordos de Sócios, que regulam as transferências de quotas/ações, bem como o

exercício do direito de voto, das prestadoras de SCM e os de suas sócias diretas, deverão ser

encaminhados a esta Agência, para fins de registro, em até quinze dias após a sua

formalização.”

Artigo 43: Para maior clareza do dispositivo, sugere-se a seguinte redação:

“Artigo 43. A Anatel, mediante requerimento dos interessados, poderá efetivar, por ato

específico, a transferência de autorização de uso de radiofreqüência entre prestadoras de SCM

e entre estas e outros prestadores de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, cujas

faixas também sejam destinadas ao SCM.”

Artigo 60 e artigo 70, I: há casos de limitação de ordem técnica que tornam inviável o

atendimento de interessados, pelo que sugere-se seja incluída tal exceção nas disposições em

comento, conforme segue. Ressalva-se que, com relação ao artigo 70, o presente comentário se

faz sem prejuízo do comentário abaixo, especificamente relacionado ao artigo em questão.

“Artigo 60. A prestadora deve prestar o serviço em condições isonômicas a todos os assinantes,

especialmente não efetuando discriminação baseada em localização dentro da área de

prestação do serviço, salvo limitação de ordem técnica.”

“Artigo 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
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encontra em localidade ainda não atendida pela rede ou nos casos de limitação de ordem

técnica;”

Artigos 61, inciso III, e 70, inciso V: Nos termos do artigo 5º do Regulamento Geral de

Interconexão, aprovado pela Resolução n.º 40, de 23 de julho de 1998, “não constitui

interconexão a ligação entre rede de telecomunicações de suporte a serviço de telecomunicação

de interesse coletivo e equipamento terminal ou rede de telecomunicação pertencente a usuário ou

provedor de serviço de valor adicionado.” Assim, sugere-se que as expressões “interconectarem”

e “interconexão”, nessas disposições utilizadas com relação aos terminais dos assinantes, sejam

substituídas por “conectarem” e “conexão”  respectivamente. Observe-se que, com relação ao

artigo 70, o presente comentário se faz sem prejuízo do comentário específico sobre a referida

disposição, abaixo articulado.

Artigo 62, V e parágrafo único: O prestador do serviço de telecomunicações em regime

privado, submetido, nos termos da LGT, aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência,

dentre outros, tem liberdade para definir seus preços, determinar a forma de sua cobrança e

estabelecer as condições de suas relações com seus assinantes, evidentemente respeitada a

legislação, circunstância que a qualquer tempo pode ser aferida pela Agência mediante

fiscalização.

A divulgação de alterações de preço com dois meses de antecedência, a par de imobilizar

a empresa para prontamente se posicionar diante das oscilações de mercado, subverte os

princípios de justa competição, na medida em que prejudica estrategicamente a companhia.

De se ponderar, também, que não sendo o SCM um serviço tarifado, os preços praticados

não variam, sob o aspecto do reajuste, uniformemente, ou seja, variam em função da data de

assinatura de cada contrato, nos termos da legislação vigente, o que torna inviável para a

prestadora informar aos seus assinantes, de forma indistinta, as alterações de preços.

Observe-se, nesse passo, que nem às prestadoras de serviços prestados em regime público

são impostas semelhantes obrigações com relação à divulgação de tarifas e preços.

Diante disso, com vistas a dar publicidade de seus preços, sugere-se que a prestadora

divulgue os preços praticados e as condições de prestação do serviço em seus estabelecimentos
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comerciais e em seus respectivos sites, quando houver, comunicando as alterações aos assinantes

por ela afetados, na forma contratualmente avençada.

Em vista do exposto, sugere-se a supressão do parágrafo único do artigo em comento,

bem como a seguinte redação para o inciso V:

“V – a divulgação de informações aos seus assinantes, inclusive no que se refere aos preços e

condições de fruição do serviço, de forma inequívoca e ampla, nos estabelecimentos comerciais

da Autorizada, nos locais de comercialização dos serviços e, quando houver, no site da

empresa.”

Artigo 65: Considerando-se, uma vez mais, que o SCM é serviço prestado em regime privado, e,

portanto, a sua prestação baseia-se no princípio constitucional da atividade econômica, que

consagra, dentre outros valores, a livre iniciativa e a livre concorrência, sugere-se seja

expressamente reconhecido o direito da prestadora de realizar promoções ou oferecer descontos a

seus assinantes, desde que de forma não discriminatória e observados critérios objetivos. Diante

disso, sugere-se alteração na redação do artigo 65 e inclusão de um parágrafo único, como segue.

“Artigo 65. É vedado à prestadora condicionar a oferta do SCM  à aquisição de qualquer outro

serviço, aplicação ou facilidade, oferecido por seu intermédio ou de suas coligadas, controladas

ou controladoras, ou condicionar a concessão de vantagens ao Assinante à compra de outras

aplicações ou de serviços adicionais ao SCM, ainda que prestados por terceiros.

Parágrafo Único. A prestadora poderá, a seu critério, conceder descontos, realizar promoções,

reduções sazonais e reduções em dias e horários de baixa demanda, entre outras, desde que o

faça de forma não discriminatória e segundo critérios objetivos.”

Artigo 70: sugere-se, mantendo-se a uniformidade da regulamentação no que se refere às

disposições genericamente aplicáveis à prestação de serviços em regime privado, como é o caso

do artigo em comento, que trata de obrigações da prestadora, seja adotada a mesma redação

constante do artigo 29 do Regulamento do Serviço Móvel Especializado, aprovado pela
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Resolução nº 221, de 27 de abril de 2000. De fato, sendo, tanto o SME, como o SCM, serviços

prestados em regime privado, tem-se que o artigo 29 encontra-se mais adequado aos princípios

regedores da prestação de serviços naquele regime. Além disso, trata-se de providência que

atende ao disposto no artigo 127, inciso VI, da LGT.

Artigo 73: No mesmo sentido do comentário anterior ao artigo 70, sugere-se que a disposição em

questão receba a mesma redação do artigo 30 do Regulamento do SME. Sem prejuízo dessa

sugestão, sugere-se, alternativamente, com relação ao inciso VIII do artigo 70, uma vez sendo o

SCM prestado no regime privado, que outras hipóteses de suspensão ou interrupção da prestação

de serviços possam ser previstas no contrato de prestação de serviços, o principal instrumento

que rege o relacionamento entre a prestadora de SCM e o Assinante.

Diante disso, sugere-se a seguinte redação:

“VIII – à não suspensão do serviço sem sua solicitação, ressalvadas a hipótese de débito

diretamente decorrente de sua utilização ou de descumprimento de deveres constantes do artigo

4º da Lei n.º 9.472 de 1997 e as hipóteses contratualmente acordadas entre a prestadora e o

Assinante;”

Artigo 73, XV: Considerando-se a possibilidade de haver alguma limitação de ordem técnica nos

equipamentos da prestadora, entendemos ser legítima a imposição de algum condicionamento aos

assinantes por parte da prestadora, nessas circunstâncias. Diante disso, sugere-se a seguinte

redação para este artigo:

“XV –  a não ser obrigado ou induzido a contratar aplicações ou adquirir bens ou equipamentos

que não sejam de seu interesse, bem como a não ser compelido a se submeter a qualquer

condição, salvo diante de questão de ordem técnica, para recebimento do serviço, nos termos da

regulamentação;”   

Artigo 73, XVI : Para maior clareza, sugere-se a seguinte redação para este artigo:
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“ XVI –   a ter restabelecida, em caso de suspensão por não pagamento, a integridade dos

direitos relativos à prestação dos serviços, a partir da purgação da mora, ou de acordo

celebrado com a Prestadora, com a imediata exclusão de informação de inadimplência sobre ele

anotada;”

Artigo 80, inciso II: Para maior clareza e considerando que a realização de atividade específica é

que deve motivar a utilização do serviço, sugere-se alteração da disposição, como segue.

“II – O encaminhamento de tráfego telefônico, entre Assinantes do SCM, não relacionado à

realização de atividade específica.”

Artigo 80, inciso III : a restrição ao encaminhamento de tráfego entre assinantes do SCM e STFC

é incompatível com a definição do SCM como serviço de âmbito nacional e internacional. Além

disso, como antes já ponderado, a definição de Área de atendimento do Assinante é

incompreensível pela indefinição do vocábulo “localidade” e, ainda, pela impossibilidade, do

ponto de vista prático, de estabelecer locais determinados para a conexão do Assinante que,

dependendo da funcionalidade da rede de SCM, pode se conectar em variados pontos da rede,

conforme sua necessidade.

Também do ponto de vista da LGT a restrição posta é indevida. Isto porque, ao

estabelecer a lei o direito de interconexão entre redes de serviços de interesse coletivo, determina

que a interconexão seja estabelecida para o fim de permitir que os usuários de cada uma das rede

interconectadas comuniquem-se com os usuários da outra rede. Logo, havendo possibilidade de

estabelecimento de interconexão entre as redes de SCM e STFC, não deve haver restrição que

impeça a realização do propósito definido pela lei para a interconexão, sendo certo que as

condições de encaminhamento de tráfego, inclusive quanto ao momento do hand-off, deve ser

estabelecida contratualmente entre as partes, conforme determina o artigo 153 da LGT,

observado o Regulamento Geral de Interconexão.

Assim, sugere-se a exclusão da disposição em comento.
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Artigo 81: Considerando-se a diversidade de questões que devem ser contempladas no tocante à

conversão das autorizações de outros serviços para o SCM, sugerimos a inclusão, sob título

específico, de disposições com vistas a tratar de toda a sistemática envolvida na conversão.

Especialmente no que se refere às prestadoras de SLE, algumas circunstâncias particulares tais

como, já terem apresentado documentação para obtenção de autorizações de SLE, já terem

efetivado pagamento do valor devido pelo direito de exploração do serviço, já estarem operando

comercialmente, entre outras, recomendam a inclusão de disciplina específica, pelo que sugere-se

sejam contemplados os seguintes aspectos:

- com relação ao prazo: a prestadora de SLE poderá, a qualquer tempo, manifestar o seu

interesse na conversão de sua autorização em SCM. Alternativamente, caso a Anatel entenda

indispensável a fixação de prazo para a conversão, que seja o mesmo não inferior a 12 (doze)

meses, a contar da data de publicação deste Regulamento no Diário Oficial da União;

- com relação ao procedimento: a detenção de outorga para a prestação de serviços em regime

privado permite adotar a presunção de que as condições objetivas e subjetivas necessárias já

foram devidamente comprovadas perante a Agência. Assim, para fins de manifestar o seu

interesse na conversão, a prestadora de SLE deverá protocolizar requerimento na Agência,

acompanhada de declaração no sentido de que mantém as condições objetivas e subjetivas

para a prestação de serviços de telecomunicações em regime privado, conforme anteriormente

demonstrado à Agência para fins de obtenção de autorizações de SLE, ficando desobrigada de

apresentar a documentação constante do Anexo I  (documentação necessária ao requerimento

da autorização) do Regulamento;

- quanto ao pagamento de preço: as prestadoras de SLE que tiverem as sua autorizações

convertidas estarão desobrigadas de efetivar qualquer novo pagamento relacionado ao direito

de exploração do serviço, tendo em vista que já o fizeram por ocasião da obtenção de

autorização de SLE. Não obstante, caso a nova autorização de SCM tenha âmbito maior do

que a antiga autorização de SLE detida pela interessada, a Anatel determinará a efetivação de



MUNDIE E ADVOGADOS

21

novo pagamento pela prestadora, prevendo, desde logo, os critérios que serão observados

para a fixação do valor;

- quanto às radiofrequências: as prestadoras de SLE que já detiverem autorizações para o uso

de radiofrequência poderão conservá-las, pelo prazo remanescente.

Anexo I, artigo 1º, I, letra “d” : Como antes observado, Regulamento é ato administrativo

normativo que se subordina à lei e que deve ater-se ao seus limites, sob pena de invalidade.

Portanto, considerando-se que o artigo 133, IV da Lei Geral de Telecomunicações impõe como

uma das condições subjetivas para obtenção de autorização de serviço de interesse coletivo, não

ser, a própria empresa interessada na obtenção da outorga, encarregada de prestar a mesma

modalidade de serviço, na mesma região, localidade ou área, não pode o Regulamento de SCM

ampliar tal restrição, pois, ao fazê-lo, cria restrição não prevista pela lei.

Diante disso, sugere-se a seguinte redação para o artigo:

“e) declaração de que não é detentora de Autorizada para a prestação da mesma modalidade de

serviço, na mesma área de prestação.”

Anexo I, artigo 1º, IV, letra “e” : A certidão negativa de falência e concordata não é documento

relacionado à comprovação da regularidade fiscal da requerente. Diante disso, sugere-se que a

letra “e” do item IV seja suprimida.

Anexo II, artigo 1º, Parágrafo Único: É princípio fundamental do Estado brasileiro a igualdade

perante a lei (Constituição Federal, art. 5º, caput). Além disso, a atuação da Administração deve

pautar-se de acordo com os princípios constitucionais nomeados no artigo 37 da Carta, deles

decorrendo, dentre outras garantias aos administrados, a de receber tratamento isonômico e a de

não ser obrigado a nada fazer, ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. É o que consagra, em

outras palavras, o  artigo 38  da Lei Geral de  Telecomunicações, determinando que:
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“Artigo 38. A atividade da Agência será juridicamente condicionada pelos
princípios da legalidade, celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
impessoalidade, igualdade, devido processo legal, publicidade e moralidade.”

Note-se, ainda, que a disciplina infralegal dos serviços prestados em regime privado deve

harmonizar-se, perfeitamente, com os mencionados princípios, devendo propiciar, ainda, o

atendimento de determinados objetivos, enunciados no artigo 127 da LGT.

Portanto, encontra-se em desarmonia com o sistema jurídico a disposição em comento,

que facultaria à Anatel, diante de uma exame caso a caso e sem critérios objetivamente

estabelecidos em regulamentação, eximir alguns interessados da apresentação de parte das

informações requeridas nos incisos I a XII, ou solicitar a inclusão de outras informações,

independentemente de previsão regulamentar.

Sendo assim, sugere-se a exclusão da disposição ou, alternativamente, a manutenção da

mesma apenas no que pertine à dispensa de algumas informações, integrando-se à disposição,

nesta hipótese, o elenco taxativo dos critérios objetivos que, geral e abstratamente aplicados

poderiam resultar na dispensa da apresentação de informações.

Anexo III, artigo 2º: Nos termos do artigo 39 deste Regulamento, as alterações no controle

societário da prestadora estarão sujeitas a controle posterior  pela Anatel.

Logo, não deveria constar do artigo ora em comento que, em caso de transferência de

controle, a cessionária deverá instruir seu requerimento com minuta de alteração contratual. Isto

porque, na ocasião em que a operação for submetida à apreciação da Anatel, ela já terá se

consumado e, portanto, o que deverá ser apresentado à Anatel é a própria alteração contratual,

quando for o caso, e não a minuta. Assim, sugere-se a seguinte redação:

“Artigo 2º Em caso de transferência de controle, além do previsto no artigo 1º deste Anexo, a

cessionária deverá instruir seu requerimento com cópia dos atos societários que reflitam as

alterações ocorridas, inclusive no que se refere à substituição dos administradores, quando for o

caso.”
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Esses os comentários que tínhamos a oferecer, no intuito de contribuir com a d. Anatel em sua

relevante missão de regulamentação dos serviços de telecomunicações.

Atenciosamente,

Mundie e Advogados

p. Elinor Cristófaro Cotait

OAB/SP n.º 78.824


