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São Paulo, 07 de Agosto de 2000

À
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL
Superintendência de Serviços Privados
SAS Quadra 6 – Ed. Sergio Motta , 2º andar - Biblioteca

Ass.: Consulta Pública 241 de 10 de Julho de 2.000
          Proposta de Diretrizes para Implementação do Serviço Móvel Pessoal - SMP

Prezados Senhores,

Apresentamos a seguir nossas sugestões e justificativas relativas à Consulta Pública N.º 241.

1. Sugestão de nova redação para o Artigo 20:

Artigo 20 - As prestadoras de SMC e SMP que pactuarem acordos de atendimento a usuários
visitantes de outras prestadoras serão obrigadas a estender as condições da avença de forma
equivalente às demais prestadoras de Serviço Móvel de Interesse Coletivo, respeitado o padrão de
tecnologia utilizado pela prestadora que atender o usuário visitante.

Justificativa: O atendimento a usuários visitantes é  uma facilidade importantíssima e intrínseca ao
serviço móvel. Não há qualquer justificativa para que tal facilidade deixe de ser estendida a todos os
Serviços Móveis de Interesse Coletivo, o que representaria uma discriminação injustificável.

2. Sugestão para novo artigo a ser introduzido

Artigo Novo -  A utilização dos recursos de numeração pelas autorizadas de SMP dar-se-á
conforme condições previstas no Regulamento de Numeração, no Regulamento de Administração
de Recursos de Numeração e em regulamentação específica aplicáveis em condições isonômicas a
todas as prestadoras de Serviço Móvel de Interesse Coletivo.
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Justificativa: É preciso deixar claro que os recursos de numeração serão tratados de foram
isonômica e não discriminatória de forma a assegurar a competição, evitando o que hoje ocorre em
relação ao SME, no qual a inexistência  de regulamentação específica vem causando diversas
dificuldades, especialmente em relação a interconexão e remuneração de uso de redes.

3. Sugestão para introdução do Artigo 33, parágrafo primeiro

Artigo 33 – Parágrafo primeiro - No caso em que um único terminal de assinante seja capaz de
usufruir serviços do SMP, SMC ou de qualquer outro Serviço Móvel de Interesse Coletivo, utilizando-
se de plataformas tecnicamente compatíveis, ainda que não simultaneamente, incidirá a cobrança
de uma única taxa de fiscalização FISTEL.

Justificativa: Existem no mercado terminais duais que atenderiam a duas ou mais categorias de
serviço distintas, ainda que não simultaneamente.

Segundo a Lei do FISTEL, o fato gerador da referida taxa é a fiscalização do funcionamento das
estações, sendo a base de cálculo para pagamento da mesma, portanto, o número de estações
habilitadas, e, não, a quantidade de serviços disponíveis na estação.

Desta forma, a possibilidade do usuário utilizar 2 (dois) serviços de telecomunicações, através de um
único terminal móvel, não justifica o pagamento em duplicidade da TFF pelas prestadoras, uma vez
que a fiscalização será efetivamente exercida sob uma única estação.

Por outro lado, se este conceito não estiver bem claro nas diretrizes para a implementação do SMP,
haverá margem à dupla interpretação.

MCOMCAST S/A
Carlos Alberto Pereira


