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1. ASSUNTO 

Proposta de alteração do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), aprovado 
pela Resolução nº 272, de 09/08/2001, e do Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo 
Direito de Exploração de Serviços de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de 
Satélite, aprovado pela Resolução nº 386, de 03/11/2004. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. Análise nº 304/2013-GCMB, de 17/05/2013; 

2.2. Processo n° 53500.023851/2009 e 53500.026406/2009 (apensado). 

3. RELATÓRIO 

3.1. DOS FATOS 

3.1.1.  O presente Voto tem como objeto o exame da Proposta de alteração do Regulamento do 
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), aprovado pela Resolução nº 272, de 
09/08/2001, e do Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Exploração 
de Serviços de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite, aprovado pela 
Resolução nº 386, de 03/11/2004. 

3.1.2.  A matéria foi apresentada perante este Colegiado mediante a Análise nº 304/2013-
GCMB, de 17/05/2013, a ser deliberada por ocasião da presente Reunião do Conselho 
Diretor (RCD) de número 698. 

3.1.3.  São os fatos. 

 

3.2. DO VOTO 

3.2.1.  Ab initio, destaco que irei focar o presente Voto na apresentação de proposta 
complementar a apresentada pelo Conselheiro Relator, com o intuito de aperfeiçoar o 
instrumento a ser deliberado por este órgão colegiado. 

3.2.2.  Repiso a importância das mudanças que se pretende implementar com o presente 
Regulamento para a consecução de políticas públicas perseguidas pela Agência, em 
especial a massificação do acesso a banda larga, que servirá de mola propulsora para 
diversos projetos governamentais que visam alcançar população, até então marginalizada, 
com programas educacionais, de saúde, entre outros. 

3.2.3.  Nesta esteira, permito-me resgatar trecho da Análise nº 304/2013-GCMB, de 17/05/2013 
do Conselheiro Relator, que muito bem expôs os pilares da revisão que se pretende 
implementar: 



 

 
Página 2 de 6 do Voto no 52/2013-GCRZ, de 23/05/2013.      A2 
698ª Reunião do Conselho Diretor    

5.13. Diante disso, observa-se que a proposta final da SPV adotou as seguintes 
premissas principais: 

(i) Introdução de assimetrias regulatórias baseadas no conceito de Prestador de 
Pequeno Porte, cuja presença é capaz de estimular a competição e ocupar segmentos de 
mercados vazios ou mal explorados; 

(ii) Simplificação no processo de obtenção de outorgas do serviço e de 
acompanhamento da entrada em operação comercial; 

(iii) Inserção da possibilidade de representação da Prestadora de SCM por 
Credenciados, a fim de possibilitar maior capilaridade da prestação do serviço;  

(iv) Alinhamento das disposições do RSCM com a regulamentação de outros serviços 
de interesse coletivo, especialmente no que tange aos procedimentos de atendimento das 
demandas dos usuários (contratação, solicitações, cobrança, reclamações, 
cancelamento, suspensão, ofertas conjuntas, etc.); 

(v) Redução dos preços das outorgas do serviço como estimulo à sua expansão, com 
alteração das previsões do Regulamento de PPDESS para o SCM; 

................................................................................................................................... 

5.17. Em relação às premissas adotadas pela Área Técnica, acrescento as seguintes: 

(i) Direito à informação do usuário quanto às suas prerrogativas e à prestação do 
serviço. Diante disso, dentro de seus limites técnicos, o regulamento deve ser o mais 
claro possível para a conscientização do usuário perante o serviço que lhe é prestado; 

(ii) Análise de impactos do Regulamento de Atendimento, Cobrança e Oferta a 
Consumidores de Serviços de Telecomunicações (RACO), atualmente em CP, sobre a 
minuta de RSCM proposta pela SPV; 

(iii) Considerar que SCM e SLP como importantes plataformas para expansão do 
acesso à internet, em consonância com o Propósito Estratégico de Atualização da 
Regulamentação com vistas à massificação da banda larga; 

(iv) Simplificação e desregulação a incentivar medidas como a possibilidade de, 
mediante um Procedimento Simplificado de Outorga, com a redução do custo 
administrativo, obter-se, por meio da apresentação de um único pedido simultâneo, 
autorização para a prestação de mais de um serviço de interesse coletivo; 

3.2.4.  Ao compulsar a minuta apresentada, observo que tanto a área técnica, quanto o Relator 
lograram êxito em construir um novo arcabouço, cujo resultado final irá alcançar os 
objetivos acima expostos, razão pela qual, filio-me a proposta posta. 

3.2.5.  Contudo, conforme anteriormente posto, peço vênia ao Relator, para propor medidas de 
aperfeiçoamento ao texto apresentado de forma a contribuir para que as novas regras 
produzam um efeito mais abrangente e contribuam sobremaneira para a massificação do 
acesso a banda larga. 

3.2.6.  O Relator da matéria, em consonância com as últimas decisões do Conselho Diretor em 
Regulamentos que versam sobre a prestação de Serviços de Telecomunicações de 
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interesse coletivo1, introduz no presente instrumento, a figura do Prestador de Pequeno 
Porte. 

3.2.7.  É cediço que a regulamentação assimétrica se mostra um importante instrumento para 
fomentar a competição no setor e que de igual forma, uma carga regulatória pesada, não 
só representa um fardo para os pequenos prestadores do setor, como uma enorme barreira 
de entrada para novas empresas.  

3.2.8.  Sob esta ótica, a Agência tem buscado construir os novos regulamentos que fomentem a 
incursão de novos players no mercado e cuja externalidades desta medida tendem a gerar 
preços mais acessíveis, incremento na qualidade, número maior de pessoas com acesso 
aos serviços de telecomunicações, impulso a economia, geração de empregos, entre 
outros tantos passíveis de menção.   

3.2.9.  Neste cenário, o Serviço de Comunicação Multimídia ao proporcionar o acesso à banda 
larga, exerce um papel de destaque entre os demais serviços. É através deste veículo que 
a população até então marginalizada, passa a ter acesso a vídeo-aulas que podem 
promover o nível educacional, a atendimento médico remoto, agregação de valor a 
culturas agrícolas e a inclusão digital. 

3.2.10.  Desta forma, é forçoso que a Agência dispenda todos os esforços factíveis para 
que a penetração do acesso à banda larga ocorra na maior escala possível. 

3.2.11.  Exposto estes contornos, entendo que, em que pese o avanço que se propõe ao 
estabelecer condições de prestação mais leves para prestadores de pequeno de porte 
(PPP), qualificados como aqueles que possuem menos de 50.000 (cinquenta mil) acessos 
em serviço, é preciso refletir sobre o atual estágio econômico e reais possibilidades do 
mercado brasileiro. 

3.2.12.  Historicamente, o Brasil sempre sofreu com uma ineficiente distribuição de renda 
que contribui para que dentro do nosso território observássemos cidades com perfil e 
oferta de serviços de primeiro mundo, bem como cidades extremamente pobres e 
desamparadas ou até mesmo regiões com este perfil dentro de cidades ricas. Esta 
disparidade tem diminuído ano a ano e este hiato entre realidades tão distintas tem sido 
mitigado com a expressiva melhora na distribuição de renda. Entretanto é necessário 
assumir que para algumas cidades ainda é utópico imaginar que um prestador de serviço 
de comunicação multimídia teria condições de estabelecer uma prestação cujos custos 
regulatórios superariam qualquer expectativa de retorno, conduzindo ou a um morte 
prematura do negócio, ou, na maioria das hipóteses, a sequer nascer o interesse na 
prestação do serviço. 

3.2.13.  Nesta vertente, proponho a este órgão colegiado que seja criada um terceira figura 
de prestador cujo corte para implementação de assimetrias seja de 5.000 (cinco mil) 
acessos em serviço. Para evitar a proliferação de siglas e terminologias entendo ser 
desnecessária a indicação de um nome próprio para esta categoria, tornando-se necessária 
apenas a menção nas disposições finais de quais comandos normativos estes “micro” 
prestadores, inclusos dentro do universo dos PPPs, estariam isentos. 

                                                           
1 A figura do Prestador de Pequeno Porte já consta do Regulamento Geral de Qualidade do SCM, aprovado pela 
Resolução n.º 574, de 28/10/2011, do Regulamento de Gestão de Qualidade do SMP, aprovado pela Resolução n.º 
575, de 28/10/2011 e do Regulamento de Gestão de Qualidade do STFC, aprovado pela Resolução n.º 605, de 
26/12/2012 
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3.2.14.  Na proposta que apresento, sugiro a incluso de um novo artigo no Título VII – 
Das Disposições Finais e Transitórias que figuraria com a seguinte redação: 

 Art. 74. As Prestadoras de Pequeno Porte que possuam número inferior a 5.000 
(cinco mil) acessos em serviço ficam isentas das obrigações consubstanciadas nos 
§§ 3º e 4º do Art. 46, inciso XV e parágrafo único do Art. 47, Art. 48, Art. 50 e 
inciso XX do Art. 56.  

3.2.15.  Imperioso firmar neste ponto que esta alteração de forma alguma implica em 
afastar qualquer direito do consumidor instituído pelas normas consumeristas em vigor. 
Que, obviamente, tem alcance amplo e irrestrito a toda prestação de serviço, seja qual for 
a modalidade ou categoria do prestador.  

3.2.16.  Esta medida busca dar maior vazão a um dos propósitos estratégicos fixados por 
meio do Plano Geral de Atualização da Regulamentação das Telecomunicações no Brasil 
- PGR, aprovado pela Resolução nº 516, de 30 de outubro de 2008, e destacado pelo 
Conselheiro Relator: 

 IV. Propósitos Estratégicos da Atualização da Regulamentação 
[...] 
IV.5. Criação de ambiente favorável ao surgimento e fortalecimento de novos 
prestadores de pequeno e médio porte em nichos específicos de mercado [...] 
Cresceu de forma muito acentuada o número de autorizações para prestadores de 
Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, chegando a 917 (novecentos e dezessete) 
em fevereiro de 2008. [...]. 
Esses prestadores, embora com pequena capacidade de investimento, conseguem 
ofertar facilidades customizadas, que atendem às demandas de determinados nichos, 
os quais geralmente não são o foco dos grandes grupos. 
Essa tendência deve ser estimulada pelo órgão regulador, por meio da criação de 
ambiente favorável, com assimetrias que sirvam de alavanca para que os atuais 
pequenos e médios grupos se mantenham e que novos grupos venham a surgir.[...] 
 

3.2.17.  A imposição de um menor fardo regulatório irá contribuir para o surgimento de 
soluções mais criativas, de menor custo e mais alinhadas com as diferentes realidades 
observadas na sociedade brasileira. 

3.2.18.  Um segundo ponto que trago para o debate, diz respeito ao principio da 
neutralidade das redes de telecomunicações.  

3.2.19.  É de conhecimento público e notório que este tema tem sido objeto de amplo 
debate pela sociedade civil, pelas empresas, pelo Governo e que a Anatel exerce um 
papel importante nas discussões, participando desde o início da elaboração das propostas 
desenvolvidas no bojo do Projeto de Lei n.º 5403/2001, o denominado Marco Civil da 
Internet. 

3.2.20.  Sabido igualmente, que dada a extrema complexidade do tema, alguns 
componentes da matéria ainda carecem de um maior amadurecimento, que deve ser 
alcançado após o debate desse assunto no Congresso Nacional. 

3.2.21.  Contudo, algumas condutas possuem entendimento consolidado de que devem ser 
repudiadas, como o bloqueio ou a degradação injustificada do tráfego de terceiros, que na 
maior parte das vezes tem finalidade anticompetitiva. 
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3.2.22.  Desta forma, ao mesmo tempo em que preserva o essencial papel do Congresso 
Nacional no amadurecimento da exata definição dos contornos legais que a neutralidade 
de rede deve possuir, este Conselho deve deixar claro o compromisso da Anatel na 
garantia da neutralidade de rede, instituto fundamental para o adequado desenvolvimento 
da competição, inovação e empreendedorismo na internet. 
 

3.2.23.  Isso é importante, também, já que a LGT atribuiu à Anatel a competência para 
regular a relação entre as prestadoras de serviços de telecomunicações e as prestadoras de 
serviço de valor adicionado, bem como as condições para o uso das redes de 
telecomunicações por estes últimos. Segue o disposto no §2º do art. 61 da LGT: 

 Art. 61. (...) 

§2º É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços de 
telecomunicações para prestação de serviços de valor adicionado, cabendo à 
Agencia, para assegurar esse direito, regular os condicionamentos, assim 
como o relacionamento entre aqueles e as prestadoras de serviço de 
telecomunicações.  

3.2.24.  Desta forma, é inequívoco o poder-dever da Anatel de regular e garantir o 
adequado uso das redes de telecomunicações pelos prestadores de Serviço de Valor 
Adicionado (SVA), o que pode significar a necessidade de atuação da Agencia em casos 
específicos de violação à neutralidade de rede, ainda que não tenha uma definição do 
Congresso Nacional sobre o tema. 

3.2.25.  Portanto, proponho a inserção de dispositivo nas Disposições Finais, nos seguintes 
termos: 

 Art. 75. As Prestadoras de Serviço de Comunicação Multimídia devem respeitar a 
neutralidade de rede, conforme regulamentação, nos termos da legislação.  

3.2.26.  Por fim, aproveito o ensejo do presente Voto para propor uma modificação no 
inciso VII do art. 47 da minuta apresentada, que atualmente traz a seguinte disposição: 

Art. 47. Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, as Prestadoras de SCM têm a 
obrigação de: 
(....) 
VII - 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 encontrar em área geográfica ainda não atendida pela rede; 

3.2.27.  E de amplo conhecimento que as redes de telecomunicações constituem-se de 
recursos finitos e com limitações tecnológicas e que o SCM é um serviço prestado sob a 
égide do Regime Privado, não cabendo a determinação de medidas que possam, em 
última instância, ser caracterizadas como universalização, na medida que obrigam o 
atendimento a qualquer solicitante. 

3.2.28.  Desta forma, a própria Agência ao se debruçar sobre o Regulamento de Gestão da 
Qualidade do Serviço de Comunicação Multimídia (RGQ-SCM), aprovado pela 
Resolução n.º 574, de 28/10/2011, entendeu que a rede das prestadoras de SCM se 
caracterizam por limitação tecnológica e que esta deveria ser observada quando se discute 
as solicitações de instalação: 
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Art. 23.  As solicitações de instalação de serviço em áreas atendidas pela rede da 
Prestadora, sem prejuízo das obrigações contidas no respectivo Termo de Autorização, 
observadas as condições técnicas e capacidades disponíveis nas redes das Prestadoras, 
devem ser atendidas no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento da 
solicitação, admitido maior prazo a pedido do Assinante, em até:  

(grifo nosso) 

3.2.29.  Apenas a título ilustrativo, nos termos da atual disposição do dispositivo em 
discussão, poderia ocorrer a situação de um solicitante se encontrar dentro da Área de 
Prestação do Serviço, dentro da área geográfica atendida pela rede, contudo dado o 
esgotamento da capacidade da rede, a prestadora não teria como atendê-lo. E com a 
obrigação posta ela teria que incorrer em investimentos muitas vezes vultosos para a 
expansão de sua rede, sem que tivesse a garantia de retorno do valor a ser dispendido.   

3.2.30.  Diante do exposto, em analogia ao RGQ-SCM, proponho que o inciso VII do Art. 
47 passe a ter a seguinte redação: 

Art. 47. Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, as Prestadoras de SCM têm a 
obrigação de: 
(....) 
VII - observadas as condições técnicas e capacidades disponíveis nas redes das 
Prestadoras, 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 encontrar em área geográfica ainda não atendida 
pela rede; 

3.2.31.  Concluo, portanto, por acompanhar a proposta consignada na Análise nº 
304/2013-GCMB, de 17/05/2013, do Conselheiro Relator, com as acréscimos por mim 
apresentados no presente Voto. 

4. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, pelas razões e justificativas da presente Análise, voto por aprovar a Proposta 
de alteração do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), aprovado pela 
Resolução nº 272, de 09/08/2001, e do Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito 
de Exploração de Serviços de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite, 
aprovado pela Resolução nº 386, de 03/11/2004, nos termos propostos pela Análise nº 304/2013-
GCMB, de 17/05/2013, com os acréscimos por mim apresentados. 

É como considero. 

 

ASSINATURA DO CONSELHEIRO DIRETOR 

RODRIGO ZERBONE LOUREIRO 

 


