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À
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL
SAS – Quadra 6 – Bloco H – 4º andar
Brasília - DF

Ref.: Consulta Pública nº 246/00 – Proposta de Regulamento do Serviço
de Comunicação Multimídia

Prezados Senhores,

No intuito de contribuir com a elaboração de normas sobre telecomunicações por parte dessa D.
Agência, apresentamos no anexo Quadro Descritivo nossos comentários e sugestões à Consulta
Pública em epígrafe.

Colocamo-nos à inteira disposição de V.Sas. para prestar os esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Atenciosamente,

Regina Ribeiro do Valle Marcela Waksman Ejnisman

Comentários
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Preliminarmente cumpre sugerir à Anatel que antes da edição do Regulamento de SCM,
em sua versão final, faça publicar as consultas públicas referentes ao Regulamento de Serviços de
Comunicação Eletrônica de Massa por Assinatura e ao Regulamento de Compartilhamento de
Redes no intuito deixar claro o escopo da Agência ao disciplinar as relações entre as prestadoras
de serviços de telecomunicações e o âmbito da prestação destes serviços, levando  em
consideração “o contínuo desenvolvimento tecnológico das plataformas que suportam os serviços
de telecomunicações”

Sem uma análise completa dos três Regulamentos supra mencionados em conjunto com o
Regulamento de Compartilhamento de Infra Estrutura das Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações não será possível aferir a abrangência das regras ora sob consulta.

Quadro Descritivo

Cláusula Comentário Sugestão
–

Art 3
Paragrafo único

A distinção não possibilita a
compreensão de um comando
positivo ou negativo
Existe dificuldade de
entendimento da regra por não
ser possível identificar a
amplitude do  SCEMA

Excluir a expressão “distinguem-se” e
alterar o parágrafo para deixar claro se
existe restrição para os prestadores de
STFC Serviço de Radiodifusão e Serviço
de Comunicação Eletrônica de Massa por
Assinatura

Art 4 Área De Prestação De
Serviços   A definição não
deixa claro o âmbito de atuação
da prestadora de serviço apenas
remetendo à futura definição da
Anatel
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Art 4 Assinante - necessidade de
confirmar se os serviços podem
ser prestados para uma única
pessoa física que não esteja
ligada a um grupo como
anteriormente descrito no
regulamento de serviços
limitados

Art 4 Área de atendimento do
Assinante conceito vago e que
pode vir a ser contraditório em
relação ao conceito de área de
prestação se levarmos em
consideração uma área de
prestação menor que o território
nacional.

Dúvida se o conceito de
compartilhamento está previsto
nesta definição

Art 5 Explicar qual é a abrangência
de um conjunto de municípios
contíguos

Art 9 Direito de acesso à rede  deve ser
melhor definido, fazendo
referência expressa ao disposto nos
artigos 154 e 155 da LGT

Parágrafo único Obrigação de disponibilizar acesso
deve levar em consideração os
caso e condições fixados pela
Agência conforme determina o
artigo 155 da LGT

Art 11 parágrafo
único

Dúvida quanto ao limite de
autorizações: poderia haver
duas ou mais licenças para uma
mesma entidade em uma mesma
localidade?



4

Quadro Descritivo

Cláusula Comentário Sugestão
Art 30 Restrição à prorrogação de

autorização para o uso de
radiofrequência penaliza operadora
que vem prestando os serviços de
modo adequado e com qualidade

Art 59 O SCM pode ser prestado a
pessoas naturais e jurídicas

Não existe qualquer exigência de
que as pessoas naturais e jurídicas
pertençam a um mesmo grupo
caracterizado por realização de
atividade específica, no entanto tal
restrição vem mencionada no
artigo 80 inciso II

Conceituar o destinatário dos Serviços de
modo que não haja dúvida quanto a
limitação da prestação dos serviços

Art 60 A disposição quanto a não
discriminação baseada em
localização gera dúvida quanto
a necessidade da prestadora de
prover instalações ou infra
estrutura caso haja demanda do
assinante

Incluir no dispositivo referência à
instalações já em operação.

Art 61 Não contempla os casos de
conversão de licença

Qual o tratamento a ser dado
com respeito aos contratos já
existentes entre a empresa e os
clientes dos antigos serviços ?

Será necessário aditar tais
contratos para prestar SCM?
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Art 67 a 72 A Prestadora de SCM assim que
obtiver a licença deverá  instalar
e manter todos os serviços a
disposição nestes itens ou
somente se e quando tiver
clientes pessoas físicas?

Estes serviços devem ser
oferecidos somente pelas
pestadoras a pessoas físicas ou
também a jurídicas?

Art 80 inciso II  No caso indicado o assinante
mencionado é pessoa física ou
jurídica?
Qual o fator que destingue duas
entidades? Mesmo CNPJ?

Art 80 inciso III Não está clara a definição de área
de atendimento

Art 81 A conversão é opcional?
O que acontece com as
prestadora que não optarem pela
conversão dentro do prazo de 90
dias estabelecido no parágrafo
único ?


