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Objetivos espećıficos para serviços de Telecomunicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
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acesso a serviços de telecomunicações; e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Art 4o. VI - a inserção de empresas, de instituições de pesquisa e inovação e de pesquisadores
brasileiros em cadeias internacionais de desenvolvimento produtivo, bem como nos
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censitários sem oferta de acesso à Internet por meio desse tipo de infraestrutura; . . 261
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demais imóveis sob sua administração para facilitar a implantação de infraestrutura
de telecomunicações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Art 13o. § 1o A expedição de autorização de uso dos imóveis a que se refere o caput prescindirá
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ampliação dos serviços de telecomunicações, por meio de subvenção do custo do serviço
para consumidores finais com baixo poder aquisitivo e de apoio a investimentos em
redes de banda larga, entre outros instrumentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Art. 16. As diretrizes fixadas no art. 8o aplicam-se aos termos de ajustamento de conduta
cuja negociação iniciar-se após a data de entrada em vigor deste Decreto. . . . . . . 413
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Introdução

Este relatório consolida os resultados do projeto “Apoio técnico à Consulta Pública sobre Diretrizes para

o setor de Telecomunicações”, parte integrante do 13o Termo Aditivo ao Contrato de Gestão CGEE/MCTIC.

O projeto constitui resposta à encomenda da Secretaria de Telecomunicações - SETEL, do Ministério da

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), e faz parte de seu esforço de promover o aprimo-

ramento da legislação atualmente em vigor e alinhá-la às transformações tecnológicas, econômicas e sociais

que ocorreram desde a promulgação da Lei Geral de Telecomunicações, em 1997.

O objetivo espećıfico do projeto consiste em apoiar a SETEL por meio de subśıdios de informação a

respeito da minuta de decreto sobre poĺıticas de telecomunicações, por meio do provimento de informação

qualificada gerada a partir da realização consulta eletrônica à fontes primárias, neste caso, aberta a qualquer

cidadão brasileiro por meio de acesso via Internet.

Esse objetivo espećıfico se traduz em operacionalizar a CONSULTA PÚBLICA No 1, DE 18 DE OU-

TUBRO DE 2017, acerca da minuta de Decreto que dispõe sobre as poĺıticas públicas de telecomunicações

e dá outras providências, publicado do DOU em 19/10/2017, por meio da formulário eletrônico disponibili-

zado na Internet, bem como gerar informação para subsidiar o MCTIC na formulação da proposta final de

decreto, que será enviada à Presidência da República.

O presente relatório consolida os resultados obtidos na consulta digital. Apresenta um breve histórico

de sua elaboração, principais decisões adotadas na elaboração e condução da consulta e alguns resultados

gerais. Em seguida, são detalhados os aspectos metodológicos da consulta e de sua análise. Essa parte se

inicia com a descrição do perfil dos respondentes e, depois, analisa as contribuições advindas das questões

tanto objetivas (múltipla escolha) como subjetivas (questões abertas). Nas análises das contribuições, os

principais resultados são apresentados para cada sessão da minuta do decreto, que coincidiu com a estrutura

do questionário aplicado. Por fim, os anexos apresentam a lista de instituições participantes da consulta

e a lista completa de dados e informações entregues em meio digital ao Ministério da Ciência, Tecnologia,

Inovações e Comunicações.

Breve Histórico

A partir de meados de 2017 se consolidou a primeira versão do formulário eletrônico que foi objeto de

reunião em 20 de julho, quando as caracteŕısticas de demanda e escopo foram consolidadas e validadas pela

SETEL. Novas reuniões de refinamento de escopo e apresentação dos resultados dos trabalhos de preparação

(que incluiram ajustes de redação para o formulário eletrônico e ajustes de software) se desenvolveram no

mês de agosto. Esse processo preparatório culminou com a realização de uma fase piloto, que consistiu

da disponibilização do formulário para grupo de oito pessoas da equipe do MCTIC para avaliação. Ao

final de setembro, as contribuições da equipe foram inseridas na versão final do formulário. De acordo com

a programação estabelecida pelo MCTIC, foi realizado o lançamento da consulta pública sobre o decreto
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de poĺıticas de telecomunicações, em 18 de outubro de 2017, às 10h no Auditório do MCTIC/Endereço:

Esplanada dos Ministérios, Bloco E1.

A partir do ińıcio de novembro, ainda com a consulta em andamento as equipes da SETEL e do CGEE

trabalharam na formatação da entrega dos resultados. Este relatório apresenta as informações em confor-

midade com o consenso entre as equipes.

Conformação do Questionário

A consulta foi estruturada em duas etapas principais. Na primeira, a pessoa interessada realizou seu

cadastro, preenchendo dos dados básicos conforme uma das opções dispońıveis: pessoa f́ısica ou represen-

tando uma pessoa juŕıdica. Essas opções são mostradas nas Figuras 1 e 2. Neste momento essa pessoa se

torna um participante da consulta.

Figura 1: Tela de cadastro - pessoa f́ısica.

Seguindo a orientação da SETEL optou-se pela restrição ao mı́nimo necessário, os campos a serem

coletados nesses formulários de cadastro de participante. Todos os campos presentes nas telas de cadastro

mostradas acima, à exceção de UF e Zona Urbana/Zona Rural, foram definidos como campos obrigatórios.

A partir desse ato, o participante recebeu no e-mail informado no cadastro o link de acesso ao formulário

por meio da Internet, e com o uso de um navegador web estava apto para a segunda etapa, ou seja,

1MCTIC lança consulta pública sobre decreto de poĺıticas de telecomunicações (por ASCOM - publicado
17/10/2017 16h48. Link: http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2017/

10/MCTIC_lanca_consulta_publica_sobre_decreto_de_politicas_de_telecomunicacoes.html
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Figura 2: Tela de cadastro - pessoa juŕıdica.

preenchimento do questionário propriamente dito. A partir do preenchimento de uma ou mais questões do

formulário, um participante se torna um respondente.

O questionário, por sua vez, foi estruturado seguindo o estrutura e ordenamento dos dispositivos da

minuta de decreto. Portanto, o questionário foi dividido em sessões conforme a Tabela 1. No Anexo I deste

documento é apresentado o questionário completo.
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Tabela 1: Resumo geral das sessões do formulário eletrônico.

Seção Artigos
Comentários adicionais /

gerais e finais
1. Objetivos Gerais 1o 1o

2. Objetivos espećıficos para serviços
de Telecomunicações

2o 2o

3. Objetivos para o desenvolvimento tecnológico
das Telecomunicações

3o, 4o 4o

4. Competências do MCTIC 5o 5o

5. Diretrizes para a poĺıtica de inclusão digital 6o 6o

6. Diretrizes para Anatel 7o 7o

7. Diretrizes para aplicação de recursos públicos
na implantação de infraestrutura de banda larga

8o, 9o, 10o, 11o 11o

8. Diretrizes para a poĺıtica de telecomunicações
voltadas às Cidades Inteligentes

12o 12o

9. Disposições finais e transitórias
13o, 14o, 15o,
16o, 17o, 18o 18o

O respondente poderia escolher quaisquer das seções, independentemente de preenchimento de outras,

para realizar suas contribuições. A cada um dos artigos, incisos, parágrafos, foi disponibilizado ao interessado

participante as opções apresentadas na Figura 3.

Figura 3: Opções apresentadas ao interessado participante da consulta.

Caso houvesse interesse do respondente em contribuir com uma nova redação para o dispositivo, ou

apresentar seus comentários, ele poderia marcar o “check box” respectivo, e o sistema apresentaria o espaço

para entrada de texto aberto, neste caso limitado a 1.000 caracteres. A inserção das contribuições para

quaisquer dos dois campos foi opcional e desvinculada da opção objetiva escolhida.

Conforme se observa na terceira coluna da Tabela 1, ao final de cada seção foi acrescentado um novo

campo aberto (texto, limitado a 4.000 caracteres) onde o respondente poderia apresentar contribuições

abertas a quaisquer dispositivos da respectiva seção ou para a seção propriamente dia, como por exemplo,

novos dispositivos.

Ao final do questionário, foi disponibilizado um último campo aberto (texto, limitado a 8.000 caracteres)

onde o respondente poderia apresentar contribuições gerais ou adicionais.
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Instrumentação e acompanhamento

A Consulta Pública sobre poĺıticas de telecomunicações foi realizada em meio digital, utilizando a ferra-

menta InsightSurvey de propriedade do CGEE e teve duração de 31 dias, ficando aberta das doze horas de

dezoito de outubro às 12 horas de dezessete de novembro de 2017. O lançamento da consulta foi feito dire-

tamente pelo Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em evento no próprio ministério,

com a presença de atores relevantes do sistema e da mı́dia especializada.

Além da divulgação nos meios de comunicação dispońıveis (site do CGEE, do Ministério, notas e not́ıcias

em jornais e blogs) foram enviados convites personalizados para 237 atores conforme indicação da SETEL.

O número de respostas deste público convidado foi muito inferior ao de participação espontânea, ou seja,

participantes que conheceram a consulta por outros meios e se interessaram em participar. Dentre os

convidados, apenas 18 pessoas se inscreveram e três efetivamente apresentaram suas contribuições. É

importante lembrar que são considerados respondentes todos os participantes que preencheram o cadastro

e responderam a, pelo menos, alguma das questões objetivas ou discursivas.

A Figura 4 apresenta a evolução de acessos e respostas à pesquisa. Conforme manifestação dos deman-

dantes a evolução de participação e o quantitativo de respondentes se encontra em total conformidade com

a especificidade do tema23, e em comparação com outras consultas públicas no tema, apresentou relativo

ganho na quantidade de participação e resposta.

Os dados coletados foram mantidos protegidos por sigilo durante a execução da consulta, e, ao final,

entregues exclusivamente ao MCTIC, no entendimento de que sua publicização será uma decisão do deman-

dante. A análise desses dados é o assunto da próxima sessão deste documento.

2Decreto de poĺıticas de telecomunicações já recebeu mais de 40 contribuições (por ASCOM - publicado 01/11/2017
12h52. Link: http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2017/11/Decreto_

de_politicas_de_telecomunicacoes_ja_recebeu_mais_de_40_contribuicoes.html
3Consulta pública sobre nova poĺıtica de telecomunicações recebeu 89 contribuições (por ASCOM - publicado

21/11/2017 17h42. Link: http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2017/

11/Consulta_publica_sobre_nova_politica_de_telecomunicacoes_recebeu_89_contribuicoes.html
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Figura 4: Evolução de participação na consulta.

Aspectos metodológicos

A seguir são apresentadas as estat́ısticas descritivas sobre os respondentes e sobre as contribuições para

cada seção do formulário (e por conseguinte, para as seções da minuta do decreto). Sobre os dados brutos

advindos da coleta, foram aplicadas as seguintes transformações.

(a) Existe um respondente que, nos dados brutos, está classificado como “Pessoa F́ısica” para o campo tipo

de pessoa e como “Governo” no campo tipo de entidade. Para este caso foi considerada sua definição

de tipo de pessoa como “Pessoa F́ısica” tendo em vista que, de acordo com a lógica do sistema, o

respondente inicialmente se cadastrou como pessoa juŕıdica e posteriormente alterou sua tipificação

para “Pessoa F́ısica”.

(b) Em conformidade com definição estabelecida em reunião de definição de requisitos para o relatório final,

foi realizado o agrupamento dos tipos de entidade “Outros” e “Terceiro Setor” gerando o tipo “Terceiro

Setor ou Outro”.
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Do ponto de vista metodológico, é importante destacar que o conjunto dos respondentes não constitui

uma amostra representativa da sociedade brasileira, por não se tratar de uma amostra probabiĺıstica, ou seja,

os atributos da população (Tipo de pessoa ou Entidade, Unidade da Federação e Situação da localidade)

não estão representados de maneira proporcional aos que ocorrem na realidade. Desta forma, o conjunto

dos respondentes possui um viés de Tipo de pessoa (mais de 77% dos respondentes são pessoas f́ısicas) e da

Unidade da Federação da localidade (mais da metade dos respondentes estão em São Paulo, Distrito Federal

e Rio de Janeiro). Ainda assim, e principalmente por ter sido uma amostra composta de forma aleatória, no

sentido de que a consulta era pública e totalmente aberta à participação de qualquer pessoa, cabe destacar

que a abrangência final dos respondentes é positiva, no sentido de que teve um alcance e multiplicidade

maior do que a composição dos convites originalmente feitos.

É importante destacar também que o total de 89 respondentes refere-se ao número de pessoas que se

cadastraram na consulta e responderam minimamente a uma das questões. As respostas a todas as questões

eram opcionais e cada participante as escolheu de forma pessoal e totalmente livre. Por este motivo, há

uma significativa variação do número total de respondentes por questão, como pode ser visto na Tabela 2.
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Tabela 2: Perfil de preenchimento dos respondentes por Seção.

Seção
Número de
Questões

Respondentes que
preencheram ao menos
uma questão

Média de questões
preenchidas na seção

1. Objetivos gerais 7 75 6
2. Objetivos espećıficos para serviços
de Telecomunicações

8 51 7,07

3. Objetivos para o desenvolvimento
tecnológico das Telecomunicações

8 36 7,3

4. Competências do MCTIC 7 35 6,34
5. Diretrizes para a poĺıtica de inclusão digital 5 38 4,6
6. Diretrizes para Anatel 15 33 13,15
7. Diretrizes para aplicação de recursos públicos
na implantação de infraestrutura de banda
larga

21 39 17,74

8. Diretrizes para a poĺıtica de telecomunicações
voltadas às Cidades Inteligentes

8 33 7,57

9. Disposições finais e transitórias 22 32 18,53

O número de respondentes das questões abertas é apresentado nas Tabelas 3 e 4. Novamente, mesmo

quando um respondente escolheu as opções “Concordo com ressalva” ou “Discordo” o preenchimento das

questões abertas (“Propor nova redação” e “Comentar”) também eram opcionais.

Tabela 3: Perfil de contribuição nas Propostas de nova redação por Seção.

Seção
Número de
campos para
nova redação

Respondentes que
contribúıram ao menos
uma vez

Média de novas
redações apresentadas
para a seção

1. Objetivos gerais 7 19 2,47
2. Objetivos espećıficos para serviços
de Telecomunicações

8 18 2,38

3. Objetivos para o desenvolvimento
tecnológico das Telecomunicações

8 14 2,78

4. Competências do MCTIC 8 16 2,31
5. Diretrizes para a poĺıtica de inclusão digital 5 9 1,55
6. Diretrizes para Anatel 15 15 3,26
7. Diretrizes para aplicação de recursos públicos
na implantação de infraestrutura de banda
larga

21 18 6,38

8. Diretrizes para a poĺıtica de telecomunicações
voltadas às Cidades Inteligentes

8 9 3,44

9. Disposições finais e transitórias 22 15 5,73

Tabela 4: Perfil de contribuição nos Comentários por Seção.

Seção
Número de
campos para
comentários

Respondentes que
contribúıram ao menos
uma vez

Média de comentários
apresentados
para a seção

1. Objetivos gerais 7 19 2,84
2. Objetivos espećıficos para serviços
de Telecomunicações

8 23 2,21

3. Objetivos para o desenvolvimento
tecnológico das Telecomunicações

8 14 2,57

4. Competências do MCTIC 8 16 2,06
5. Diretrizes para a poĺıtica de inclusão digital 5 11 2,09
6. Diretrizes para Anatel 15 18 2,77
7. Diretrizes para aplicação de recursos públicos
na implantação de infraestrutura de banda
larga

21 20 5,91

8. Diretrizes para a poĺıtica de telecomunicações
voltadas às Cidades Inteligentes

8 12 2,83

9. Disposições finais e transitórias 22 19 4,63

A mesma opção de decisão também foi válida para as questões “Comentários adicionais” de cada seção,

e para a questão final “Comentários gerais e finais sobre esse Decreto Presidencial”. A Tabela 5 apresenta

o número de respondentes que apresentaram alguma contribuição para essas duas questões abertas.
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Tabela 5: Número de contribuição nos Comentários adicionais e Comentários gerais e finais sobre
esse Decreto Presidencial nas seções.

Seção
Número de contribuições
nos Comentários
adicionais

Número de contribuições
nos Comentários gerais e
finais sobre esse Decreto
Presidencial

1. Objetivos gerais 19 Não se aplica
2. Objetivos espećıficos para serviços
de Telecomunicações

10 Não se aplica

3. Objetivos para o desenvolvimento
tecnológico das Telecomunicações

7 Não se aplica

4. Competências do MCTIC 4 Não se aplica
5. Diretrizes para a poĺıtica de inclusão digital 9 Não se aplica
6. Diretrizes para Anatel 9 Não se aplica
7. Diretrizes para aplicação de recursos públicos
na implantação de infraestrutura de banda
larga

12 Não se aplica

8. Diretrizes para a poĺıtica de telecomunicações
voltadas às Cidades Inteligentes

4 Não se aplica

9. Disposições finais e transitórias Não se aplica 12

Análise das contribuições

A informação produzida está estruturada conforme abaixo, para cada dispositivo da minuta do decreto

presidencial:

(a) Perfil geral das respostas: apresenta, para cada dispositivo, qual o perfil agregado de respostas para

cada opção dispońıvel tanto em quantidade absoluta, quanto em percentual relativo aos respondentes.

(b) Perfil da resposta qualificado pelo tipo de pessoa/entidade: apresenta, para cada dispositivo, o perfil

comparado da respostas, considerando os diferentes tipos de pessoa/entidade.

(c) Proposta de nova redação e comentários para o dispositivo do decreto: compilação das contribuições

textuais, qualificadas por Nome do Participante (ou nome da Entidade), Tipo de pessoa ou Entidade e

pela resposta relativa a concordância (parcial ou total) ou não concordância, para cada dispositivo.

Além disso, para as seções 1 - Objetivos gerais, 2 - Objetivos espećıficos para serviços de Telecomu-

nicações, 3 - Objetivos para o desenvolvimento tecnológico das Telecomunicações, 6 - Diretrizes para Anatel

e 7 - Diretrizes para aplicação de recursos públicos na implantação de infraestrutura de banda larga, que

dispunha de um campo espećıfico de “Comentários adicionais” é apresentado uma nuvem de termos extráıda

da agregação de todas as contribuições ofertadas nesse campo.

Nas seções 4 - Competências do MCTIC, 5 - Diretrizes para a poĺıtica de inclusão digital e 8 - Diretrizes

para a poĺıtica de telecomunicações voltadas às Cidades Inteligentes, a pouca quantidade de respostas para

seus respectivos “Comentários Adicionais” resulta em nuvens de termos pouco expressivas. Esse problema

esclarece a dificuldade de tratamento textual para as contribuições coletadas nos campos “Proposta de nova

redação” e “Comentários”.

Por fim, uma última nuvem de termos é apresentada. Nesse caso os termos são extráıdos da agregação

das contribuições ofertadas para o campo “Comentários gerais e finais sobre esse Decreto Presidencial”.
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Objetivos gerais

Art. 1o São objetivos gerais das poĺıticas públicas de telecomunicações:
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Cezar Augusto de Souza Santos

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

I - garantir em momentos de desastres naturais sejam tomadas medidas para melhor coordenação de
esforços ao socorro e atendimento a população. (obs.: nota nos comentários)

Comentários:

-

Nextel Telecomunicações Ltdas

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A NEXTEL, empresa prestadora de serviços de telecomunicações móveis em grande parte do ter-
ritório nacional e que atende milhões de usuários, acredita que o estabelecimento de poĺıtica pública
com foco na expansão da banda larga, em especial por meio do serviço celular, é fator determinante
para o desenvolvimento humano, econômico e social. A NEXTEL foi a última empresa móvel a
entrar em operação, tendo também adquirido espectro 4G em 2015, e vem realizando investimentos
em infraestrutura, sendo também a única empresa não integrada a nenhum dos grupos econômicos
verticalizados deste segmento. Com vistas a potencializar os objetivos desta poĺıtica pública, a NEX-
TEL defende a implantação das iniciativas: estabelecimento imediato de assimetrias regulatórias para
prestadoras de pequeno/médio porte, inclusive em grandes centros urbanos; destinação de recursos
para investimentos em redes; compartilhamento de infraestrutura diferenciado, com incentivo para
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uso por pequeno/médio porte

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A ABRASAT – Associação Brasileira das Empresas de Telecomunicações por Satélites – que reúne
empresas deste setor responsáveis pela oferta de capacidade para composição de redes de teleco-
municações, assim como pelo atendimento de consumidores e de instituições em áreas geográficas
mais abrangentes, especialmente nas regiões mais remotas e carentes de infraestrutura do páıs, vem
apresentar suas contribuições a este documento. Inicialmente, cabe destacar que, em um páıs com
dimensões continentais e com enormes desafios de infraestrutura, as comunicações via satélite devem
ser utilizadas em toda a sua potencialidade. Portanto, não obstante o destaque para a ampliação das
redes terrestres nesta proposta, o satélite deve ter seu papel reconhecido e, principalmente, incenti-
vado por meio de programas e iniciativas que reduzam o custo de seu uso, além de ser contemplado
também com recursos para investimentos no atendimento das áreas com maiores necessidades ou
ainda desconectadas.

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 76 e 84, incisos
II e IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1o, 2o e 5o da Lei no 9.472, de 16 de
junho de 1997,

Comentários:

Para consecução dos objetivos devemos mudar a introdução do decreto incluindo-se o artigo 5 da
LGT, como segue na proposta de redação. Todas as sugestões elencadas estão baseadas em artigos
dos decretos supracitados na consulta pública, dos quais são relevantes para as poĺıticas de telecom
e inclusão digital.

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo
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Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Ver comentários adicionais. As contribuições do Clube de Engenharia, Instituto Telecom e Sindicato
dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro se encontram divididas pelos tópicos da Consulta nos
comentários adicionais (onde é maior a capacidade destinada a digitação). As contribuições completas
podem ser visualizadas juntando-se os tópicos de todos os comentários adicionais. Em vista disso, as
respostas aos itens espećıficos em cada tópico fica bastante prejudicada e quase sempre não refletem
com rigor o que gostaŕıamos de expressar. O formato para as respostas ao questionário é inadequado
para uma elaboração mais precisa, em um assunto complexo que nem sempre cabe em uma abordagem
de múltipla escolha, mesmo com a possibilidade de comentários.

Organização das Cooperativas Brasileiras

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Inserção do Inciso VII Incentivar o acesso às telecomunicações dos serviços através do cooperativismo

Comentários:

Com o cooperativismo existe a possibilidade que a própria comunidade seja a ofertante do serviço de
telecomunicações, tal alternativa é comum em páıses da Europa e na Argentina

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 1o São objetivos das poĺıticas públicas de telecomunicações:

Comentários:

Os artigos 1o, 2o e 4o podem ser redundantes em alguns pontos e complementares em outros. Portanto
a proposta é que sejam consolidados em um artigo que apresente os objetivos das poĺıticas públicas
de telecomunicações.

Reginei Mesquita de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo
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Proposta de nova redação:

-

Comentários:

falo que não é objetivo pois não ha uma ação no estado do acre que seja pra melhorar o sinal ou atu-
alizar as tecnologias entregues no ano de 2007 e que foram abandonadas. hoje estão desatualizadas e
sem nenhum funcionamento por parte dos educandos,bem como não se dispoe uma formação superior
ou técnica para professores ou qualquer um outro funcionario que tenha pre disposição e habilidade
pra com as tecnologias.

Urbano Possidônio de Carvalho Jr.

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

Art 1o Considerado insumo básico ao desenvolvimento do Páıs, são objetivos das poĺıticas públicas
de telecomunicações:

Comentários:

Importante ressaltar que os investimentos do Governo Federal no segmento não se dá apenas por
uma iniciativa momentânea ou de modismo e sim por ser um insumo essencial ao desenvolvimento
social, educacional, cultural, industrial, cient́ıfico, etc. de modo que este não pode se furtar aos
investimentos nem a regulação do ambiente técnico, mercadológico
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Art 1o. I - promover o acesso às telecomunicações, em condições econômicas que per-
mitam o acesso da população;
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Figura 12: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Antonio Ribeiro dos Santos

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

Art. 1o São objetivos gerais das poĺıticas para a prestação de serviços de telecomunicações no páıs:

Comentários:

poĺıticas públicas de telecomunicações é uma expressão que tende a dirigir a discussão para a

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

I – garantir o caráter público das redes de telecomunicações; II – promover a universalização da infra-
estrutura e do acesso às telecomunicações, de modo a garantir a prestação com qualidade, segurança,
e tarifas módicas e preços justos e razoáveis, em conformidade com o art. 21, inc. XI; e com o art.
175, da Constituição Federal;

Comentários:

Tendo em vista o que estabelece o art. 21, inc. XI, e art. 175, da Constituição Federal, que atribui a
competência do serviço de telecomunicações a União, assim como o dever de garantir o acesso a todos,
bem como seu papel estratégico para o desenvolvimento econômico, social, educacional e cultural do
páıs, a PROTESTE - Associação de Consumidores entende que a poĺıtica de telecomunicações deve
estar apoiada sobre a premissa do caráter universal do serviço público.
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João Álcimo Viana Lima

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

Promover o acesso às telecomunicações, em condições econômicas e estruturais que permitam a uni-
versalização do acesso da população.

Comentários:

-

Jose Claudio Lima de Siqueira

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

O maior obstáculo para o acesso é o preço dos serviços prestados/oferecidos. Neste âmbito, não é
responsabilidade apenas das provedoras, mas sim do poder público que tem uma alta carga tributária
incidente sobre todos os insumos, conta, aparelhos, serviços, etc.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Nova redação - promover amplo acesso da população aos serviços de telecomunicações, garantindo
cobertura geográfica adequada e qualidade nos serviços prestados e evolução tecnológica.

Comentários:

-

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo
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Proposta de nova redação:

I - promover a universalização do acesso às telecomunicações, em condições econômicas e de qualidade
que viabilizem o acesso da população, em conformidade com a Lei 9.472 de 1997;

Comentários:

Como se trata de um decreto que ordena o Estado às execuções das poĺıticas de telecom, temos que
reforçar que o papel deste é garantir o acesso universal e suas ações devem seguir as premissas legais
e constitucionais para concretização deste direito.

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Ver comentáriosadicionais

Marcos Augusto Mesquita Coelho

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Precisamos evitar redações que proponham acesso ilimitado, indiferenciado e universal que não se
viabilizam economicamente. Há grupos organizados que defendem tais poĺıticas, que afinal se trans-
formam em obrigações inalcançáveis pelo Estado.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Promover a universalização do acesso à infraestrutura e aos serviços de telecomunicações, de modo a
garantir a prestação estável, com qualidade, segurança, e tarifas módicas e preços justos e razoáveis,
em conformidade com o art. 21, inc. XI; e com o art. 175, da Constituição Federal;

Comentários:
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-

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A proposta é que sejam mantidos apenas os incisos I e II do art 2o, uma vez que seus textos originais
são bastante similares e já mais completos que o inciso I do art 1o, como segue “I – expandir o
acesso à Internet em banda larga fixa e móvel, com qualidade e velocidade adequadas e em condições
econômicas que permitam o acesso da população;” e “II – atender às necessidades de serviços de
telecomunicações e do acesso à internet em banda larga das populações em áreas onde a oferta seja
inadequada, tais como áreas urbanas desatendidas, áreas rurais e remotas, entre outras;”

Reginei Mesquita de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

não é verdade pois fica anos luz a desejar a manutenção e atualização das TICs nas escolas e melho-
ramento da navegação que a cada dia é pior.

Ericsson Telecomunicações S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Promover amplo acesso da população aos serviços de telecomunicações, garantindo cobertura ge-
ográfica adequada e qualidade nos serviços prestados e evolução tecnológica.

Comentários:

-
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Art 1o. II - fortalecer os direitos dos usuários de serviços de telecomunicações;
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Figura 14: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Ana Flavia Araujo

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

II - fortalecer os direitos dos usuários de serviços de telecomunicações, principalmente no tocante a
qualidade dos serviços;

Comentários:

-

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

claudia silvano

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

Implementar e fortalecer os direitos dos usuários de serviços de telecomunicações.

Comentários:

-

Fabio Cesar de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:
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garantir os direitos dos usuários de serviços de telecomunicações;

Comentários:

-

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

fortalecer os direitos dos usuários de serviços de telecomunicações, em especial, garantindo livre acesso
de tráfego de dados na banda larga fixa

Comentários:

Conforme apontado pelo Sistema FIRJAN (Os impactos da franquia de banda larga fixa sobre o setor
produtivo e a sociedade, dispońıvel em: www.firjan.com.br), a adoção de limite de dados tende a trazer
impactos negativos à sociedade, sobretudo ao setor produtivo. As atividades empresariais precisam
de conexão à internet para acessar mercados, se tornarem competitivas e cumprir obrigações, entre
outras, fazendárias. Nesse sentido, os maiores afetados seriam os usuários dos pacotes básicos, sejam
consumidores individuais ou do setor produtivo, em especial Microempreendedores Individuais (MEI)
e microempresários, pois os custos com internet para operações básicas como nota fiscal eletrônica
ficariam muito custosas. A adoção de limites não aumentará a qualidade do serviço, mas reduzirá
sua expansão, prejudicando a sociedade e a economia. O livre acesso de tráfego de dados deve
ser assegurado, concentrando-se esforços na expansão da infraestrutura, conforme as diretrizes deste
decreto.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

III – fortalecer os direitos dos usuários de serviços de telecomunicações, nos termos da Lei Geral de
Telecomunicações, do Marco Civil da Internet e do Código de Defesa do Consumidor;

Comentários:

A PROTESTE entende que as poĺıticas de telecomunicações devem estar integradas aos instrumentos
legais relativos aos direitos que lhes são conexos, como é o caso dos direitos dos consumidores e dos
usuários do serviço de conexão a Internet, em razão do que propomos a referência expressa ao Marco
Civil da Internet e ao Código de Defesa do Consumidor. Sendo aprovada a Lei de Proteção de Dados
Pessoais, caberá também a menção aos direitos que vierem a ser estabelecidos por intermédio dela.
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Jose Claudio Lima de Siqueira

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Os direitos estão amparados nas relações de consumo.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do item dos objetivos gerais, tendo em vista inciso espeficido nos objetivos
especificos da politica de telecomunicações, no que tange a proteção do direito dos usuários dos
serviços de telecomunicações.

Comentários:

-

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Ver comentários adicionais

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Garantir os direitos dos usuários de serviços de telecomunicações
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Comentários:

-

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A proposta é que seja mantido apenas o inciso III do art 2o, uma vez que seu texto original é
bastante similar e já mais completo que o inciso II do art 1o, como segue “III – promover a proteção
dos direitos dos usuários de telecomunicações, como a privacidade, a transparência nas relações de
consumo, dentre outros;”.

Reginei Mesquita de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

tem fortalecido,mas para o usuario que pode pagar. a rede publica de ensino não

Urbano Possidônio de Carvalho Jr.

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Fortalecer os direitos dos usuários de serviços de telecomunicações de forma igualitária, segundo
regulamentação própria e quando solicitado mediante emissão de laudos dos órgãos reguladores

Comentários:

O importante é assegurar ao usuário de telecomunicações a correta interpretação da regulamentação
para quando esgotada as alternativas administrativas de solução de conflitos com os fornecedores
estes possam recorrer à justiça com fundamento em parecer técnico oficial.
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Art 1o. III - promover a inclusão digital, garantindo às pessoas o acesso às redes de tele-
comunicações, sistemas e serviços baseados em tecnologias da informação e comunicação
-TIC, bem como reduzindo desigualdades sociais e regionais;
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Figura 17: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade

Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

claudia silvano

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

estimular, promover e garantir a inclusão digital, garantindo às pessoas o acesso às redes de tele-
comunicações, sistemas e serviços baseados em tecnologias da informação e comunicação -TIC, bem
como reduzindo desigualdades sociais e regionais
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Comentários:

-

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

IV – contribuir para a promoção da inclusão digital, garantindo a todos o acesso às redes e aos serviços
de telecomunicações, sistemas e serviços baseados em tecnologias da informação e comunicação - TIC,
bem como reduzindo desigualdades sociais e regionais;

Comentários:

A PROTESTE reitera a necessidade de que as poĺıticas públicas contempladas pelo decreto ora em
análise, se estabeleçam sobre a premissa do caráter universal dos serviços de telecomunicações, nos
termos dos arts. 21, inc. XI e 175, da Constituição Federal.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

III – promover a inclusão digital, garantindo às pessoas o acesso às redes de telecomunicações, sistemas
e serviços baseados em tecnologias da informação e comunicação - TIC.

Comentários:

É notório que a Anatel entende que, para promoção da redução de desigualdades sociais e regionais,
conceito inicialmente apresentado no texto do Decreto, os investimentos por ela autorizados e orien-
tados deveriam se destinar apenas às cidades classificadas no cluster 4 do PGMC.Desta maneira, a
opção pela não inclusão de referência expressa ao objetivo de redução das desigualdades visa garantir
que a Anatel não se sinta obrigada a restringir os investimentos ao cluster 4, possibilitando o desen-
volvimento de projetos em cidades classificadas em quaisquer clusters, inclusive, mas não somente, o
cluster 4.Como exemplo de como tal modificação pode ser de extrema relevância para a sociedade,
embora o Rio de Janeiro não pareça um local a necessitar de investimento visando inclusão digital,
não há dúvida de que em partes dele, onde existem bolsões de exclusão digital, há uma parcela
significativa da população que se beneficiaria de projetos de inclusão.

Jose Claudio Lima de Siqueira

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:
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Concordo

Proposta de nova redação:

III - promover a inclusão digital, garantido às pessoas o acesso às redes de telecomunicações, sistemas
e serviços baseados em tecnologias da informação e comunicação - TIC, bem como promovendo o
fomento à redução das desigualdades sociais e regionais;

Comentários:

A inclusão digital não prescinde de educação, sendo esta a norteadora. A pode promover e fomentar
a redução da desigualdade social, mas não reduzi-la.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Nova redação - promover a inclusão digital, garantindo às pessoas o acesso às redes de telecomu-
nicações, sistemas e serviços baseados em tecnologias da informação e comunicação -TIC, incluindo
a Internet, bem como reduzindo desigualdades sociais e regionais;

Comentários:

-

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

III – promover a inclusão social e digital, garantindo às pessoas o acesso às redes de telecomunicações,
sistemas e serviços baseados em tecnologias da informação e comunicação - TIC, bem como reduzir
as desigualdades sociais e regionais em relação a estes serviços;

Comentários:

Deve ser um esforço do Estado garantir a inclusão social assim como elencados tais direitos em nossa
Carta Magna, logo, devem andar sempre juntos os direitos supracitados.

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:
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-

Comentários:

Ver comentários adicionais

Marcos Augusto Mesquita Coelho

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

Retirar a parte final a partir de ,.., bem como reduzindo desigualdades sociais e regionais;

Comentários:

As desigualdades sociais e regionais no Brasil decorrem de múltiplos fatores e suas distorções só se
reduzem com melhoria de renda. Há restrições de acesso em regiões periféricas de grandes cidades do
centro sul , que já não existem em áreas centrais de capitais nordestinas. Estas distorções decorrem
da renda e da sua distribuição geográfica no Brasil, que não se reduzem pelo mero acesso aos serviços.
A disponibilidade de acesso e aos serviços por ele suportados tem valor em si mesmo, seja qual for seu
objeto ou finalidade. Serviços de saúde de acesso remoto, ou entretenimento devem estar dispońıveis

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Promover a inclusão digital, universalizando o acesso à infraestrutura de telecomunicações e mas-
sificando o acesso a sistemas e serviços baseados em tecnologias da informação e comunicação –
TIC, bem como desenvolvendo poĺıticas afirmativas para reduzir desigualdades sociais e regionais,
em consonância com o Marco Civil da Internet e do Código de Defesa do Consumidor

Comentários:

-

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

III - promover a inclusão digital, garantindo às pessoas o acesso às redes de telecomunicações, sis-
temas e serviços baseados em tecnologias da informação e comunicação -TIC, bem como reduzindo
desigualdades sociais, econômicas e regionais;
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Comentários:

-

Ericsson Telecomunicações S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Promover a inclusão digital, garantindo às pessoas o acesso às redes de telecomunicações, sistemas e
serviços baseados em tecnologias da informação e comunicação -TIC, incluindo a Internet, bem como
reduzindo desigualdades sociais e regionais

Comentários:

-
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Art 1o. IV - contribuir para o aumento da competitividade, da produtividade e do
crescimento dos diversos setores econômicos;

●

●
●

● ●

●

61,8%

5,62% 3,37%

29,21%

55

5
3

0 0

26

0

20

40

60

0%

25%

50%

75%

100%

Concordo Concordo
com ressalva

Discordo Sem opinião
formada

Não quero
opinar

Não preenchido

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 r

es
po

nd
en

te
s

F
requência relativa

Figura 18: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Fabricio Lira Figueiredo

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Sugiro destacar o crescimento dos diversos setores econômicos do páıs: ... contribuir para o aumento
da competitividade, da produtividade e do crescimento dos diversos setores econômicos do páıs;

João Álcimo Viana Lima

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

Contribuir para o fortalecimento da democratização e da qualidade de seus serviços, de modo a ensejar
o aumento da competitividade, da produtividade e do crescimento dos diversos setores econômicos.

Comentários:

-

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo
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Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Ver comentários adicionais

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

acho que governo não precisa se preocupar com isso. é só tentar não atrapalhar.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Contribuir para o aumento da competitividade, da produtividade e do crescimento da economia,
considerando a necessidade de avançar para um modelo econômico focado no menor impacto social e
ambiental

Comentários:

-

Urbano Possidônio de Carvalho Jr.

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

contribuir com o equiĺıbrio da competitividade, aumento da produtividade e do crescimento dos
diversos setores econômicos

Comentários:

A competitividade ilimitada pode levar à práticas autodestrutivas contribuindo para a queda da
qualidade do serviço.
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Art 1o. V – incentivar o uso e o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores; e
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Figura 20: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

claudia silvano

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

incentivar o uso e o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, garantindo o acesso pela
população

Comentários:

-

João Álcimo Viana Lima

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Defendo que o conceito de ’serviços inovadores’ se associe com o da ’sustentabilidade’.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:
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-

Comentários:

Nova redação: incentivar o uso e o desenvolvimento de tecnologias, produtos e serviços inovadores.

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Ver comentários adicionais

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

acho que esse é papel da iniciativa privada ( que aliás, vem sendo cumprido), e o governo não deveria
se meter nisso.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Incentivar adoção de produtos e serviços de Tecnologia da Informação e Inovação, incluindo poĺıticas
afirmativas para adoção de tecnologia nacional pelo Estado brasileiro

Comentários:

-

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada
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Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Para garantir que não tenha confusão entre esse inciso e o inciso IV do art 2o (“IV – incentivar a
inovação e a permanente atualização tecnológica dos serviços de telecomunicações;”), sugerimos que
eles sejam colocados em sequencia, uma vez que um trata do uso de soluções inovadoras e o outro
trata da inovação e atualização dos serviços de telecomunicações.

Urbano Possidônio de Carvalho Jr.

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Incentivar o uso e o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores através da desburocratização
dos fundos setoriais; e

Comentários:

Destravar as amarras para uso do FUST/FUNTTEL criando linhas de crédito diretamente nos bancos
oficiais para prestadores de serviços devidamente outorgados pela ANATEL.
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Art 1o. VI – estimular a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e produtivo.
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Figura 22: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Fabricio Lira Figueiredo

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Sugiro destacar pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e produtivo realizados no páıs: ... estimular
a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e produtivo no páıs;

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

VII – fomentar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e produtivo do setor no Brasil;

Comentários:

-

João Álcimo Viana Lima

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:
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Estimular a pesquisa e o desenvolvimento social, tecnológico e produtivo.

Comentários:

-

Jose Claudio Lima de Siqueira

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Quais são os incentivos? Em que cadeia produtiva se dará o est́ımulo? De onde virá o patroćınio?
São questões que por si só não se sustentam apenas na Poĺıtica.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Nova redação: estimular a pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica.

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

VI – fomentar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e produtivo do setor no Brasil.

Comentários:

Dentro das várias diretrizes das poĺıticas de CT&I é obrigação do Estado fomentar o desenvolvimento
destas poĺıticas, logo, estimular não seria o termo mais adequado.

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro
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Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Ver comentários adicionais

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

hoje o governo deveria ter outras prioridades: reduzir deficit publico, saude e educação. deixa pesquisa
e desenvolvimento tecnologico e produtivo pras empresas.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Fomentar pesquisa e inovação em tecnologias da informação e comunicação, incluindo poĺıticas afir-
mativas para incentivo às TICS desenvolvidas no páıs

Comentários:

-

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A proposta é que este inciso seja consolidado com o conteúdo do art 4o, uma vez que ele trata
do detalhamento do objetivo relacionado a pesquisa e desenvolvimento tecnológico. “Art. 4o. As
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poĺıticas relativas ao desenvolvimento tecnológico das telecomunicações objetivam:”

Urbano Possidônio de Carvalho Jr.

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Destravar as amarras para uso do FUST/FUNTTEL criando linhas de crédito diretamente nos bancos
oficiais para prestadores de serviços devidamente outorgados pela ANATEL.
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Comentários adicionais

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

A ABRINT – Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações –, composta por
empresas de diversos portes que prestam serviços de telecom, em especial o de Comunicações Mul-
timı́dia–SCM em parcela significativa dos munićıpios do páıs, e que vêm contribuindo sistematica-
mente para a ampliação das redes e conexões em banda larga, de acordo com dados da Anatel,
gostaria, inicialmente, de reforçar sua visão de que o acesso à internet em banda larga deve ser o
propulsor desta poĺıtica pública. Nesse sentido, a ABRINT defende que os programas e incentivos
tenham abrangência ampla, alcançando e sendo efetivos também para as prestadoras regionais, por
meio de iniciativas, como a constituição imediata de um Fundo Garantidor para investimentos, acesso
desburocratizado e com preço justo à infraestrutura (como postes da rede elétrica), implantação de
assimetrias regulatória que viabilizem operações de menor porte, etc, que resultarão na expansão das
redes e das ofertas.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários adicionais:

Acrescentar os incisos VII e VIII ao art. 1o, conforme segue: “VII – incentivar o investimento em
projetos para expansão das redes de telecomunicações; VIII – promover a eliminação ou a redução
de expedientes legislativos ou do executivo que conflitem com os objetivos das poĺıticas públicas
objeto desse Decreto, notadamente quanto aos incisos V e VI deste artigo. IX - garantir a viabilidade
econômica dos serviços de telecomunicações” A Telefônica propõe a inclusão do inciso VII acima por
considerar que as poĺıticas públicas brasileiras para telecomunicações precisam incluir, dentre seus
prinćıpios, a previsão de condições favoráveis à garantia da viabilidade econômica dos serviços e ao
investimento em ampliação de redes de transporte e de acesso (observado o prinćıpio de neutralidade
tecnológica), pesquisa, desenvolvimento e inovação. Contudo, de nada adiantaria a implementação
de medidas no âmbito federal para incentivo ao financiamento de projetos de expansão de rede e aos
demais objetivos das poĺıticas públicas, se a legislação estadual ou municipal e os correspondentes atos
de sua execução continuem a dificultar o alcance dos referidos objetivos. Por esse motivo, a Telefônica
entende ser crucial a inclusão do inciso VIII acima, de modo a evitar que as poĺıticas públicas acabem
inócuas e sejam obstacularizadas nos demais entes federativos. Adicionalmente, faz-se necessária a
atualização do arcabouço regulatório vigente a partir dos prinćıpios de simplificação e de promoção
da livre iniciativa. A revisão pretendida deve eliminar obrigações anacrônicas ou ultrapassadas,
estabelecer metas de qualidade razoáveis e alinhadas à experiência do usuário e permitir a alocação
de investimentos e esforços em serviços efetivamente demandados pela sociedade.

Cezar Augusto de Souza Santos

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:
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Esta proposta não necessariamente deve estar inclúıda como artigo primeiro, mas creio ser importante
constar como poĺıtica pública

Nextel Telecomunicações Ltdas

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários adicionais:

A NEXTEL, empresa prestadora de serviços de telecomunicações móveis em grande parte do ter-
ritório nacional e que atende milhões de usuários, acredita que o estabelecimento de poĺıtica pública
com foco na expansão da banda larga, em especial por meio do serviço celular, é fator determinante
para o desenvolvimento humano, econômico e social. A NEXTEL foi a última empresa móvel a
entrar em operação, tendo também adquirido espectro 4G em 2015, e vem realizando investimentos
em infraestrutura, sendo também a única empresa não integrada a nenhum dos grupos econômicos
verticalizados deste segmento. Com vistas a potencializar os objetivos desta poĺıtica pública, a NEX-
TEL defende a implantação das iniciativas: estabelecimento imediato de assimetrias regulatórias para
prestadoras de pequeno/médio porte, inclusive em grandes centros urbanos; destinação de recursos
para investimentos em redes; compartilhamento de infraestrutura diferenciado, com incentivo para
uso por pequeno/médio porte

Diólia de Oliveira

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

VII - garantir a manutenção da rede aberta, distribúıda, sem hierarquia, neutra.

Dita Benito Pedro

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

Os objetivos estão ótimo. E vier acontecer é muito bom.

Eduardo Vicente Gonçalves

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

Eu adicionaria: VII - garantir a qualidade dos serviços de telecomunicações entregue aos usuários

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:
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A PROTESTE - Associação de Consumidores propõe a inclusão de mais incisos neste art. 1o:
VIII- contribuir para o desenvolvimento e modernização dos programas de Governo Eletrônico e
da prestação dos serviços públicos; IX - promover a capacitação e a qualificação profissional em
tecnologias da informação e comunicação; XI - garantir os prinćıpios constitucionais da soberania na-
cional, função social da propriedade, liberdade de iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor,
redução das desigualdades regionais e sociais, repressão ao abuso do poder econômico e continuidade
do serviço público, bem como tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constitúıdas
sob as leis brasileiras, nos termos do art. 170, da Constituição Federal.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

Incluir dois novos incisos com os seguintes textos: VII – Proporcionar um ambiente que seja favorável
aos investimentos do setor de telecomunicações; VIII – Promover a redução de barreiras locais e a
desregulamentação do setor, observando-se o prinćıpio da mı́nima intervenção na iniciativa privada.
JUSTIFICATIVA: O incentivo aos investimentos e é uma ferramenta essencial para a redução de
atitudes restritivas à expansão de redes de telecomunicações. Atualmente diversos munićıpios possuem
Leis e instrumentos infralegais que, além de ir de encontro à Lei 13.116/15 (Lei Geral das Antenas),
oneram sobremaneira a instalação de infraestrutura de suporte a redes de telecomunicações.

Henrique

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

Incluir est́ımulo às pesquisas nas escolas/faculdades, com incentivos.

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

Como destacado na contribuição ao art 1o, o segmento de satélite no Brasil tem papel fundamental
no atendimento de áreas remotas, seja para a composição de backhaul para outras prestadoras de
serviço, como operadoras móveis 3G / 4G ou para a própria banda larga fixa, seja para o atendimento
direto de usuários finais. Assim, a expansão da banda larga com maior abrangência geográfica e
qualidade, passa pelo uso da infraestrutura do satélite. Cabe destacar o avanço do atendimento dos
usuários finais: entre set/16 e set/17, a base cresceu 14,8% para mais de 80 mil assinantes enquanto
o total de assinantes SCM cresceu 5,92%. Mais recentemente, o satélite tem se posicionado como
um novo propulsor do atendimento em diversas áreas, devendo, assim, ser tratado como um vetor
para esta expansão. Deve ser apontado o próprio esforço do Governo para lançar o SGDC (satélite
geoestacionário), com investimento superior a R$ 2 bilhões, que tem como objetivo primordial ampliar
a oferta de banda larga. É necessário que, além da Telebrás, os incentivos e os recursos alcancem
todas as empresas do segmento. Portanto, o novo plano de conectividade deve contemplar o uso
de infraestrutura satelital, tanto por conta da neutralidade com relação à tecnologia - premissa
estrutural definida na Resolução no 73-Anatel, quanto porque este meio é uma alternativa viável de
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atendimento em um páıs com a nossa realidade. A participação efetiva do satélite na promoção da
oferta de banda larga e da ampliação da conectividade não é uma necessidade apenas no Brasil. No
âmbito dos debates sobre o Código Europeu de Comunicações Eletrônicas-EECC, a Associação de
Satélites dos páıses europeus, africanos e do oriente médio (ESOA: www.esoa.net) defendeu também as
seguintes premissas, que devem ser repisadas, pois são totalmente aplicáveis ao contexto brasileiro: -
neutralidade tecnológica: deve ser promovida abertura para todos os tipos de comunicação, busca pela
inovação e adoção das melhores soluções, inclusive, em termos custos; - Redução da exclusão digital:
deve-se promover a solução mais rentável para atender as áreas com deficiência/carência, inclusive por
meio de composição de tecnologias terrestre e satélite; - Acesso a radiofrequências: por ser um recurso
escasso e finito que suporta uma demanda cada vez maior, deve também ter um plano adequado de
atribuição de frequências e proteção contra interferências; (o documento completo pode ser acessado
em: https://www.esoa.net/cms-data/news/ESOA%20EECC%20position%20Paper.pdf) Além disso,
o satélite terá papel fundamental no avanço de IoT, como um dos elementos catalisadores, segundo
o estudo ’Internet das Coisas: um plano de ação para o Brasil’, liderado pelo BNDES e MCTIC.
Da mesma forma, de acordo com o documento “Estratégia brasileira para a transformação digital”,
decorrente de um grupo de trabalho interministerial, aprovado pela Portaria no 842 de 17/02/2017,
há o reconhecimento da importância do satélite: “Nas áreas mais remotas, as soluções de acesso
frequentemente exigem redes via satélite.” E também o destaque de sua relevância para o setor de
agropecuária, que responde por 22% do PIB nacional, ao ser apontado que “Paralelamente, uma maior
cobertura da infraestrutura de acesso à Internet banda larga no campo – principalmente via rede de
telefonia móvel e de acesso fixo via satélite – é essencial para acesso via aplicativos, possibilitando
disseminação de informação e extensionismo, treinamento, e integração a mercados e bases de dados
em tempo real.” Dessa forma, com o esṕırito de potencializar os objetivos deste plano, a ABRASAT
propõe o incentivo ao uso do satélite baseado nas seguintes premissas: - redução/eliminação do
FISTEL para as antenas dos usuários finais; - revisão da regra do PPDESS; - revisão das condições
da prorrogação das frequências; - possibilidade da adoção do modelo de franquia na banda larga fixa.

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

Propomos a inclusão de outros incisos ao art. 1o: VII - contribuir efetivamente para a otimização
e modernização dos programas de Governo e da prestação dos serviços públicos; VIII - promover a
capacitação e a qualificação profissional em tecnologias da informação e comunicação; IX - garantir os
prinćıpios constitucionais da soberania nacional, função social da propriedade, liberdade de iniciativa,
livre concorrência, defesa do consumidor, redução das desigualdades regionais e sociais, repressão ao
abuso do poder econômico e continuidade do serviço prestado no regime público Justificativa : Artigos
relevantes oriundos dos outros decretos e que se fazem necessários seu reforço no novo documento.

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

[Estas contribuições foram elaboradas pelo Clube de Engenharia, Instituto Telecom e Sindicato dos
Engenheiros do Rio de Janeiro] Introdução O quadro de ineficácia de poĺıticas públicas vem impac-
tando o setor de telecomunicações por anos. O atual decreto, em vias de sanção presidencial, revoga
decretos anteriores cujas implementações, acompanhamentos e fiscalizações vêm consolidando falhas
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através dos tempos, que têm caracterizado os serviços prestados no Brasil como “lentos, caros e para
poucos”. Nem o Ministério das Comunicações (agora MCTIC) nem a Anatel conseguiram fazer com
que as seguidas poĺıticas públicas emitidas constrúıssem um arcabouço harmônico que desse sus-
tentação ao desenvolvimento do setor. O Brasil não se coloca bem em todos os ı́ndices estabelecidos
por entidades de qualificação internacional. Em implementação de TICs (Tecnologia da Informação
e Comunicações), a União Internacional de Telecomunicações (UIT) situa o Brasil em 63o lugar en-
tre todos os páıses analisados. A UIT ainda posiciona o nosso páıs entre aqueles com as maiores
tarifas do mundo. Em velocidade de internet, segundo consultorias internacionais, estamos em 79o

lugar, abaixo da média mundial. Além disso, a competição, um dos pilares da privatização ocorrida
em 1998, não se estabeleceu. Segundo relatório da própria Anatel, só existe competição efetiva em
banda larga em cerca de 3% dos munićıpios brasileiros. Metade de nossa população não tem acesso
à internet. Pesquisa e desenvolvimento do setor se encontram desarticulados, e a indústria nacional,
desmantelada, atende parcela ı́nfima dos fornecimentos. Some-se a isso que os grandes prestadores
de serviços são ĺıderes de reclamações em órgãos de defesa do consumidor. Diante deste cenário, um
novo decreto de poĺıticas públicas de telecomunicações, depois de tão pouco resultado em iniciativas
anteriores, tende a ser encarado com desconfiança e oportunismo, mas por outro lado merece atenção
caso venha realmente para uma mudança efetiva do estado cŕıtico em que as telecomunicações em
nosso páıs se encontram. Não gostaŕıamos de ver, mais uma vez, eventuais boas intenções se desva-
necerem e terminarem como palavras ao vento ou perdidas em documentos do passado que venham
a ser revogados sem alcançar os objetivos pretendidos. Não queremos mais presenciar representantes
do governo com subterfúgios para mascarar constrangidos os insucessos de planos e projetos. Quere-
mos mudanças robustas, que alicercem melhorias em benef́ıcio do cidadão, e que possam nos levar a
patamares mais consistentes de qualidade e aceitação dos serviços oferecidos. Vale lembrar que em
recente estudo do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) a cada 10% de penetração da
internet, o PIB brasileiro subiria em média 2% (cerca de 40 bilhões de dólares em cada degrau de
10% de penetração), o que dá uma dimensão da importância da alavancagem que o setor poderia
vir a dar na economia nacional com a correta escolha de poĺıticas que viessem para alterar o atual
quadro.

Organização das Cooperativas Brasileiras

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

Inserção do Inciso VII Incentivar o acesso às telecomunicações dos serviços através do cooperativismo
Com o cooperativismo existe a possibilidade que a própria comunidade seja a ofertante do serviço de
telecomunicações, tal alternativa é comum em páıses da Europa e na Argentina

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários adicionais:

Incluir novos Incisos com o texto: VII – estimular os investimentos públicos e privados necessários
à expansão das redes de telecomunicações VIII – garantir a sustentabilidade do setor de telecomu-
nicações XIX – promover a redução de barreiras locais e a desregulamentação do setor, observando-se
o prinćıpio da mı́nima intervenção na iniciativa privada XX - Promover o desenvolvimento mais salu-
tar e mediante programas de aculturamento quanto ao uso inteligente e mais responsável nos acessos,
mı́dias sociais e meios digitais; XXI – Assegurar poĺıticas de incentivo fiscal e público aos projetos
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de inclusão social, com foco no desenvolvimento econômico e empregabilidade no páıs, agregando
maior valor ao empreendedorismo, assim como a inovação de novos produtos e serviços JUSTIFICA-
TIVA: Para desenvolvimento dos projetos necessários para ampliação da infraestrutura e massificação
dos serviços de telecomunicações no Brasil é necessário estimular os investimentos, em especial para
regiões de baixo poder aquisitivo em que se faz necessário não apenas a construção de infraestru-
tura apesar da falta de retorno financeiro como também a viabilização da demanda que não existe
sem subsidio. Este estimulo pode se dar através de diversos mecanismos, desde reduções tributarias,
incentivos, financiamentos, fundos setoriais etc Adicionalmente é imprescind́ıvel que haja uma preo-
cupação com a sustentabilidade do setor sob risco de desbalanceamento entre exigências regulatórias
e as necessidades de investimento inviabilizarem a rentabilidade das empresas fazendo com que os
investimentos sejam reduzidos. Vale ressaltar que se trata de um setor de capital intensivo e todas as
movimentações devem considerar a manutenção da capacidade das empresas envolvidas em investir.
O incentivo e viabilização de investimentos é essencial para a expansão das redes de telecomunicações.
Atualmente existem legislações extremamente restritivas que dificultam e até mesmo impedem a im-
plementação de expansões das redes de telecomunicações. Além disso o cenário regulatório com custo
bastante elevado dificulta o crescimento das empresas direcionando os investimentos para atendi-
mento de obrigações regulatórias, em alguns casos de menor valor para a sociedade, em detrimento
de posśıveis expansões de rede. O desenvolvimento tecnológico do páıs, dependerá da recuperação
da economia e principalmente da geração de renda à classe menos favorecida, devendo as poĺıticas
públicas promoverem incentivo à inclusão social e ao empreendedorismo sustentáveis, que fomentará
naturalmente o crescimento mercadológico e inovação de bens e serviços, propiciando crescimento da
demanda de serviços, especialmente em regiões de baixo poder aquisitivo.

Screen Saver informática Ltda EPP

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários adicionais:

É imprescind́ıvel neste plano de ’promoção’ esteja contemplado o levantamento dos provedores regi-
onais. A fim de incentivar a participação deles no projeto, favorecendo a economia local, levantar a
qualidade dos serviços prestados, além de diminuir custos do projeto.

Reginei Mesquita de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

se faz necessario distinguir o que é de dominio e uso publico e do que é de dominio e uso privado, pois
só se evolui e atualiza as tics privadas, as publicas onde era pra de fato e direito ocorrer a inclusão
não se faz com eficiencia;

Ericsson Telecomunicações S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários adicionais:

Estimular a pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica.
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VALDENICE G. DE ANDRADE

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

Parecer favorável nos objetivos.
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Figura 24: Nuvem de Palavras dos termos observados nos Comentários adicionais.
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Objetivos espećıficos para serviços de Telecomunicações

Art. 2o Constituem objetivos espećıficos das poĺıticas relativas aos serviços de teleco-
municações:
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Figura 25: Perfil geral das respostas
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Figura 26: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade

Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

ITS Rio

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

(CONTRIBUIÇÃO FORMULADA POR FUNDAÇÃO LEMANN, CIEB, ITS RIO, INSTITUTO
NATURA e ENSINA BRASIL) A poĺıtica de telecomunicações deve possuir como um de seus objetivos
espećıficos a conexão à internet de alta qualidade para as escolas públicas de educação básica. Para
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ratificar essa orientação, sugere-se inclusão de inciso espećıfico no Art. 2o, conforme redação a seguir:
“VIII – Promover a oferta do serviço de acesso à internet de alta velocidade nas escolas públicas de
educação básica”.

Comentários:

Justificativa inserida em ’comentários adicionais’.

FERNANDO LUIZ VANIN

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Os Conselhos de Usuários devem ter mais autonomia e as empresas colaborar com trabalho dos
mesmos

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

A PROTESTE propõe a inclusão de mais dois incisos: I – fomentar e promover a utilização dos
recursos públicos voltados para poĺıticas de inclusão digital e iniciativas sociais de acesso a Internet.
II – regular e organizar os serviços de telecomunicações visando a inclusão social;

Comentários:

-

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Ver comentários adicionais. As contribuições do Clube de Engenharia, Instituto Telecom e Sindicato
dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro se encontram divididas pelos tópicos da Consulta nos
comentários adicionais.

60



Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Os artigos 1o, 2o e 4o podem ser redundantes em alguns pontos e complementares em outros. Portanto
a proposta é que sejam consolidados em um artigo que apresente os objetivos das poĺıticas públicas
de telecomunicações.
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Art 2o. I - expandir o acesso à Internet em banda larga fixa e móvel, com qualidade e
velocidade adequadas e em condições econômicas que permitam o acesso da população;
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Figura 27: Perfil geral das respostas
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Figura 28: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade
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Propostas de nova redação e Comentários

Alceu Maguiroski

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

As escolas necessitam com a máxima urgência de internet de alta qualidade. A maioria das escolas
localizadas na zona rural não tem internet.

Ana Flavia Araujo

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

I - expandir o acesso à Internet fixa e móvel, com qualidade e velocidade adequadas aos serviços
dispońıveis na Internet e em condições econômicas que permitam o acesso da população;

Comentários:

-

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

I – expandir o acesso à Internet em banda larga fixa e móvel, independente da tecnologia utilizada, com
qualidade e velocidade adequadas e em condições econômicas que permitam o acesso da população;

Comentários:

É fundamental ser destacado que a finalidade de expansão das redes que suportam banda larga, fixa
ou móvel, deve ser atendida com qualquer tecnologia, seja fibra óptica, seja radiofrequências que
suportem capacidades elevadas ou mesmo satélite. Este apontamento é necessário na medida em
que, em diversas partes do páıs, a interiorização do atendimento pode e já está sendo feito por meio
de diversas tecnologias e não somente por fibras ópticas. Da mesma forma, empresas ou operadoras
que investem e constituem suas redes – core ou acesso – em outras tecnologias também devem ser
inclúıdas ou eleǵıveis nos programas.
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Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Carlos Roberto Pinto de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

expandir o acesso à Internet em banda larga fixa e móvel, com qualidade, segurança e velocidade
adequadas e em condições econômicas que permitam o acesso da população;

Comentários:

No contexto atual cabe enfatizar a imposição de que os prestadores de serviço de telecomunicações se-
jam responsáveis pela parcela de ações que lhes sejam atribúıdas, no ato de concessão para exploração
do serviço, atinentes à Segurança da Informação e segurança Cibernética.

Cezar Augusto de Souza Santos

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

I - expandir o acesso à internet em banda larga fixa e móvel, acompanhada de qualidade e velocidade
que sempre atendam as demandas da população e em condições econômicas que permitam o acesso
da população;

Comentários:

-

claudia silvano

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:
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Não preenchido

Proposta de nova redação:

expandir o acesso à Internet em banda larga fixa e móvel, com qualidade e velocidade adequadas e
em condições econômicas que permitam E GARANTAM o acesso da população;

Comentários:

-

Nextel Telecomunicações Ltdas

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A NEXTEL defende também que a expansão da banda larga móvel representa uma poderosa ferra-
menta de inclusão e permitirá atender áreas mais remotas onde ainda carência na prestação do serviço.
Neste aspecto, a implantação de redes 3G / 4G permitirá a inclusão da população destas áreas nesta
nova realidade conectada e digital. Como a presente proposta de poĺıtica pública pressupõe o uso
de recursos advindos de TAC e de outras obrigações regulatórias, a NEXTEL entende que toda e
qualquer infraestrutura implantada, especialmente a decorrente do previsto no art. 8 deste Decreto,
deve ser objeto de compartilhamento, independente, por exemplo, do momento em que estiver sido
iniciada a negociação do TAC.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

III – expandir o acesso à Internet em banda larga fixa e móvel, com qualidade e velocidade adequadas
e em caráter universal; IV - garantir o acesso a todos os cidadãos à Rede Mundial de Computadores
(Internet) em condições econômicas módicas, justas e razoáveis, e com qualidade;

Comentários:

A PROTESTE - Associação de Consumidores reitera suas ponderações no sentido de que as poĺıticas
públicas contempladas pela proposta de decreto ora em consulta pública devem estar apoiadas sobre
a premissa do caráter universal dos serviços de telecomunicações, tendo em vista o que dispõem os
arts. 21, inc. XI e 175, da Constituição Federal.
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João Álcimo Viana Lima

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

É fundamental trabalhar o acesso na perspectiva da universalização e que contemple as áreas rurais.

Jose Claudio Lima de Siqueira

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A última parte é a que mais merece atenção. Com uma pesada carga tributária incidente sobre toda
a cadeia é dif́ıcil o paradigma ’condições econômicas’.

José Umberto Sverzut

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A expansão do acesso ao Serviço de Banda larga depende do compartilhamento de infraestrutura
que estimula a competição na prestação do serviço de telecomunicações. Seria interessante realizar a
separação estrutural das concessionárias de telefonia fixa local em duas novas operações: prestadora
de infraestrutura e prestadora de serviços. A prestadora de serviços seriam as concessionárias atuais
transformadas em autorizadas. A prestadora de infraestrutura continuaria no regime de concessão
com a licitação para uma nova empresa, preferencialmente, que ainda não opera no mercado brasileiro
de telecomunicações.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica
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Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

As condições econômicas acesśıveis a população passam por uma revisão da estruitura tributária
aplicada ao serviços de telecomunicações que hoje representam quase metade do custo do serviço
cobrado do usuário final.

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

I – expandir o acesso à Internet em banda larga fixa e móvel, independente da tecnologia utilizada, com
qualidade e velocidade adequadas e em condições econômicas que permitam o acesso da população

Comentários:

A expansão da banda larga é o objetivo primordial desta poĺıtica pública e, nesse sentido, em um páıs
que pode ser considerado ainda “desconectado”, pois há muitas áreas ainda sem atendimento, qual-
quer recurso ou tecnologia que sirva para reduzir esta lacuna deve ser utilizado. A regulamentação se-
torial já estabelece a neutralidade em termos de tecnologia, conforme Resolução 73-Anatel. E, mais do
que isso, atualmente os acessos em banda larga fixa/SCM, por exemplo, são providos por fibra óptica,
xDSL, spread spectrum, satélite, etc. Portanto, as redes e atendimento por satélite devem também ser
contemplados nesta Poĺıtica. Como já destacado, em outros páıses, o segmento satelital também se po-
siciona alinhado às poĺıticas públicas para expansão da conectividade, baseando-se em 3 pilares: neu-
tralidade tecnológica na prestação do serviço; redução da exclusão digital; acesso a radiofrequências
(vide https://www.esoa.net/cms-data/news/ESOA%20EECC%20position%20Paper.pdf)

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

I – Garantir o acesso universal à Internet, com qualidade, velocidade e preços adequados

Comentários:

-
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Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

I – expandir o acesso à Internet em banda larga fixa e móvel, com qualidade e velocidade adequadas
e em condições econômicas que permitam o acesso da população também em áreas onde a oferta seja
inadequada, tais como áreas urbanas desatendidas, áreas rurais e remotas, entre outras;

Comentários:

Os incisos I e II deste art 2o são complementares, por isso a proposta é que as redações dos dois sejas
consolidadas em um único inciso.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alteração do Inciso I – expandir o acesso à Internet em banda larga fixa e móvel, com qualidade e
velocidade adequadas e em condições econômicas que permitam o acesso da população e assegurem a
devida remuneração dos custos e investimentos dos meios de acesso de telecomunicações e provimento
local do serviço;

Comentários:

A expansão da banda larga é uma diretriz importante e essencial para o desenvolvimento de teleco-
municações no páıs, entretanto é essencial considerar as condições econômicas necessárias para sua
viabilização de forma eficiente e sustentável.
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Art 2o. II - atender às necessidades de serviços de telecomunicações e do acesso à
internet em banda larga das populações em áreas onde a oferta seja inadequada, tais
como áreas urbanas desatendidas, áreas rurais e remotas, entre outras;
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Propostas de nova redação e Comentários

Alceu Maguiroski

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

já passou da hora de atender principalmente as escolas. è inaceitável que em 2017 a maioria das
escolas rurais não possuem internet.

Ana Flavia Araujo

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

É preciso definir a velocidade mı́nima para a conexão ser considerada banda larga.

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

II – atender às necessidades de serviços de telecomunicações e do acesso à internet em banda larga
das populações em áreas onde a oferta seja inadequada, tais como áreas urbanas desatendidas, áreas
rurais e remotas, entre outras;

Comentários:

É inegável que diversas ações conduzidas pela Anatel, com base em poĺıticas públicas do MCTIC,
resultaram em grande êxito na expansão da banda larga móvel, sobretudo em áreas remotas onde
frequência é solução eficaz. Isso foi promovido por compromissos de cobertura nas licitações 3G e 4G
por meio dos quais as sedes dos munićıpios terão, no mı́nimo, 3G. As referidas licitações apresentaram
preços mı́nimos elevados e áreas muito extensas, o que inviabilizou a participação de novos entrantes
ou empresas regionais. Com base em Poĺıtica Pública lastreada nas Portarias no275/13 e 178/08-
MC foram ofertadas frequências 4G com abrangência municipal em 2015. Diversos interessados,
inclusive em munićıpios muito pequenos e em rincões, aceitaram o desafio. Porém, para que o
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negócio seja viável, não basta apenas disponibilizar frequências. São necessárias outras ações, como
Fundo Garantidor, flexibilidade regulatória para pequenos, acesso à infraestrutura, etc, que devem
ser premissas deste Plano.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

claudia silvano

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

atender às necessidades de serviços de telecomunicações, GARANTINDO O acesso à internet em
banda larga das populações em áreas onde a oferta seja inadequada, tais como áreas urbanas desa-
tendidas, áreas rurais e remotas, entre outras;

Comentários:

-

Jose Claudio Lima de Siqueira

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Aqui é apenas uma questão de custo benef́ıcio para a atividade econômica, talvez por isso a escassez
de recursos aplicados a estas regiões.
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ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

É reconhecida a carência de banda larga em determinadas áreas, especialmente as mais afastadas
dos grandes centros urbanos. Neste aspecto, o satélite é a alternativa mais adequada e com maior
agilidade para realizar a inclusão desta população. Isso pode ser alcançado com incentivos como
desonerações nas antenas/equipamentos de acesso (como a redução do FISTEL) ou do serviço (ICMS)
e ainda por meio de subśıdio direto na fruição do serviço. Tais recursos econômicos poderiam vir
das fontes de receitas destinadas às poĺıticas públicas, como a posśıvel revisão da legislação do FUST
ou dos recursos gerados com a adaptação das concessões do STFC em Autorizações. É fundamental
destacar que, para promover esse acesso universal ao serviço, em um páıs com tantos desafios de
infraestrutura, devem ser buscadas as soluções que apresentem a melhor relação custo-benef́ıcio,
o que passa, necessariamente, pela composição entre as redes terrestres e satélite para realizar a
massificação da banda larga.

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

II - garantir o acesso a todos os cidadãos à Rede Mundial de Computadores (Internet) em condições
econômicas e de qualidade que viabilizem o acesso da população;

Comentários:

É dever do Estado através da organização de suas poĺıticas publicas a garantia da universalização
dos serviços essenciais e/ou fundamentais de forma equânime e justa para todos.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

II – Garantir o acesso aos serviços de telecomunicações, em especial à Internet em banda larga, em
áreas onde a oferta privada for limitada e/ou inacesśıvel às populações, seguindo regras de modicidade
tarifária

Comentários:
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-

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Os incisos I e II deste art 2o são complementares, por isso a proposta é que as redações dos dois sejas
consolidadas em um único inciso, conforme proposta no comentário do inciso I.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alteração do Inciso II - atender às necessidades de serviços de telecomunicações e do acesso à internet
em banda larga das populações em áreas onde a oferta seja inadequada, tais como áreas urbanas
desatendidas, áreas rurais e remotas, entre outras desde que haja o real desenvolvimento da área,
viabilizando demanda justa e adequada ao provimento e atendimento dos serviços, assegurando infra-
estrutura e meios de acesso devidamente remunerados quanto aos investimentos e custos necessários
à prestação de serviço

Comentários:

A expansão da banda larga é uma diretriz importante e essencial para o desenvolvimento de teleco-
municações no páıs, entretanto é essencial considerar as condições econômicas necessárias para sua
viabilização de forma eficiente e sustentável. Para desenvolvimento dos projetos necessários para
ampliação da infraestrutura e massificação dos serviços de telecomunicações no Brasil é essencial a
previsão de fundos setoriais e outros modelos de financiamento, em especial para regiões de baixo
poder aquisitivo em que se faz necessário não apenas a construção de infraestrutura apesar da falta de
retorno financeiro como também a viabilização da demanda que não existe sem redução dos custos.
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Art 2o. III – promover a proteção dos direitos dos usuários de telecomunicações, como
a privacidade, a transparência nas relações de consumo, dentre outros;
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Figura 31: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Cezar Augusto de Souza Santos

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

III – promover a proteção dos direitos dos usuários de telecomunicações, como a privacidade, a
transparência nas relações de consumo,a acessibilidade dentre outros;

Comentários:

-

claudia silvano

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

promover a proteção dos direitos dos usuários de telecomunicações, GARANTINDO A PROTEÇÃO
DA SUA privacidade, a transparência nas relações de consumo, A INFORMAÇÃO CLARA E ADE-
QUADA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS, dentre outros;

Comentários:

-

FERNANDO LUIZ VANIN

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:
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Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Os Conselhos de Usuários devem ter mais autonomia e as empresas colaborar com trabalho dos
mesmos

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

VI – estimular e promover a proteção dos direitos dos usuários de telecomunicações, como a boa
fé e transparência nas relações de consumo, privacidade, a liberdade de expressão, a qualidade, a
segurança, a neutralidade da rede, a transparência nas relações de consumo, dentre outros, nos termos
do Marco Civil da Internet, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Telecomunicações;
VII – definir metas de universalização para implantação de infraestrutura, garantindo a preservação
das condições econômicas necessárias dos agentes econômicos para o respectivo cumprimento; VIII
– assegurar que as tarifas de interconexão e dos preços de disponibilização de elementos de rede
dar-se-ão por meio da adoção de modelo de custo a ser implementado pela agência reguladora; IX –
assegurar que a definição do reajuste das tarifas de público será baseada em modelo de custo a ser
implementado pela agência reguladora, de modo a garantir tarifas módicas e preços justos e razoáveis;

Comentários:

Considerando que se trata de serviço público que desempenha papel estratégico para o desenvolvi-
mento econômico, social, cultural e educacional do páıs e como decorrência do caráter universal das
telecomunicações, nos termos da Constituição Federal, a PROTESTE entende que o Poder Públicos
não podem se eximir de definir metas de universalização.

João Álcimo Viana Lima

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A qualidade dos serviços deve estar inserida na ’transparência nas relações de consumo’.
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Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

promover a proteção dos direitos dos usuários de telecomunicações.

Comentários:

Temáticas como direito do consumidor e privacidade e proteção de dados pessoais são transversais à
vários setores da econômia, e não deve ser objeto de politica pública setorial especifica

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

III – promover a proteção dos direitos dos usuários de telecomunicações, como a privacidade, a
liberdade de expressão, qualidade, a neutralidade da rede, a transparência nas relações de consumo,
dentre outros;

Comentários:

Inclusões de itens em conformidade com direitos já cristalizados em Lei, na CF e DUDH

Marcos Augusto Mesquita Coelho

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

III – promover a proteção dos direitos dos usuários de telecomunicações, como a privacidade, a
transparência nas relações de consumo, as suas obrigações legitima e livremente pactuadas, dentre
outros;

Comentários:

Telecomunicações é atividade meio. Não há o porquê diferenciar conceitos de privacidade e de trans-
parência em meios digitais que ultrapassem, ou estejam aquém, destes mesmos direitos observáveis e
obrigatórios na prestação de quaisquer outros serviços.
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SOLINTEL

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Entende-se pertinente acrescentar ao texto legal a menção ao Marco Civil da Internet, fato que
o referido diploma legal estabelece em seu artigo 8o que a garantia do direito à privacidade e à
liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exerćıcio do direito de acesso à
internet. Bem como assegura expressamente o direito de inviolabilidade da vida privada, inclusive de
suas comunicações, nos termos do artigo 7o incisos I e II.

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

isso é importante, e papel do governo mesmo.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

III - Proteger o direito dos usuários dos serviços de telecomunicações à, dentre outros,: a) Privacidade,
incluindo informação clara e acesśıvel acerca do uso, coleta, tratamento e armazenamento de seus
dados pessoais c) Informação clara e acesśıvel acerca do serviço prestado d) Educação para o consumo
de serviços de telecomunicações e) Qualidade dos serviços prestados, incluindo reparo em tempo
adequado e atendimento pessoal f) Continuidade e Modicidade tarifária em serviços essenciais

Comentários:

-
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Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

III – promover a proteção dos direitos dos usuários de telecomunicações, como a privacidade, a
transparência nas relações de consumo, dentre outros, conforme legislação pertinente;

Comentários:

-

Urbano Possidônio de Carvalho Jr.

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Assegurar a proteção dos direitos dos usuários de telecomunicações, como a privacidade, a trans-
parência nas relações de consumo, dentre outros;

Comentários:

Não se trata de est́ımulo e sim garantia
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Art 2o. IV – incentivar a inovação e a permanente atualização tecnológica dos serviços
de telecomunicações;
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Figura 33: Perfil geral das respostas

45

33

000 110 000 000

45

36

0

10

20

30

Concordo Concordo
com ressalva

Discordo Sem opinião
formada

Não quero
opinar

Não preenchido

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 r

es
po

nd
en

te
s

Tipo de pessoa ou Entidade Pessoa Física Terceiro Setor
ou Outro Empresa Privada

Figura 34: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade

80



Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Privilegiando e estimulando as atualizações tecnológicas de última geração através de incentivos
fiscais.

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

o governo não precisa se meter nisso. as empresas já fazem isso muito bem.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:
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IV – Incentivar a inovação e atualização tecnológica com vistas ao melhor atendimento dos usuários
e da inclusão digital

Comentários:

-

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Para garantir que não tenha confusão entre esse inciso e o inciso V do art 1o (“V – incentivar o
uso e o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores; e”), sugerimos que eles sejam colocados
em sequencia, uma vez que um trata do uso de soluções inovadoras e o outro trata da inovação e
atualização dos serviços de telecomunicações.
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Art 2o. V – promover o ambiente de competição ampla, livre e justa, reduzindo as
barreiras à entrada, a assimetria de informação entre o usuário e a prestadora de serviço,
entre outras ações;
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Baseada em poĺıticas públicas vigentes, a Anatel vem adotando iniciativas que tem estimulado a
competição, sendo exemplo disso o Plano Geral de Metas de Competição-PGMC que está atualmente
em sua revisão periódica. É inegável que têm sido obtidos avanços, todavia para que a competição
possa ser instalada de forma ainda mais justa, é necessário tratamento célere na revisão das regras
ou iniciativas que alcançam as empresas que não detêm Poder de Mercado Significativo-PMS. A
regulação (ou a flexibilização) para as empresas menores não pode ser tratada com último tema
da lista de prioridades, pois repercute em investimentos e, consequentemente, no atendimento dos
consumidores. A realização imediata de ações de incentivo/suporte, como instituição/capitalização
do Fundo Garantidor e implantação das assimetrias para reduzir o fardo regulatório para empresas
sem PMS são necessidades prementes, isso sem contar a aplicação de regras vigentes como valores de
referência para links/EILD e postes.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Cezar Augusto de Souza Santos

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

V – promover o ambiente de competição ampla, livre e justa, reduzindo as barreiras à entrada, a
SImetria de informação entre o usuário e a prestadora de serviço, entre outras ações;

Comentários:

-
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João Álcimo Viana Lima

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

Promover, sob a regulação dos órgãos competentes e da legislação vigente, o ambiente de competição
ampla, livre e justa, reduzindo as barreiras à entrada, a assimetria de informação entre o usuário e a
prestadora de serviço, entre outras ações

Comentários:

-

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Promover, por meio de medidas regulatórias assimétricas, o ambiente de competição ampla, livre e
justa, reduzindo as barreiras à entrada. E promover a redução da assimetria de informação entre
o usuário e a prestadora de serviço, por meio de coleta e sistematização de informações acerca dos
serviços de telecomunicações e estabelecimento de regras de transparência para cada serviço.

Comentários:

-

Urbano Possidônio de Carvalho Jr.

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

promover o ambiente de competição equilibrada, livre e justa, reduzindo as barreiras à entrada, a
assimetria de informação entre o usuário e a prestadora de serviço, entre outras ações;

Comentários:

Excesso de competição induz a práticas operativas que comprometem a qualidade.
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Art 2o. VI – estimular os investimentos necessários à expansão das redes de telecomu-
nicações, bem como à continuidade e à melhoria dos serviços prestados; e
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Acerca deste Inciso, cabem ser destacadas iniciativas de contrapartida tributária realizadas em es-
pecial por alguns Governos estaduais como os de Minas Gerais (ex: Minas Comunica), Esṕırito
Santo, Pernambuco e Ceará, dentre outros, que incentivaram a instalação de novas estações rádio
base/antenas celulares, o que ampliou a cobertura e beneficiou a população de áreas remotas, por
meio de incentivos/compensações no ICMS. Este caso de sucesso pode ser coordenado e ampliado em
âmbito nacional, com a participação do MCTIC, inclusive para fomentar investimentos em outras
tecnologias e soluções, como fibra óptica. Da mesma forma, a utilização do FUST é uma ferra-
menta poderosa para alcançar este objetivo nas áreas onde há baixa ou nenhuma viabilidade comer-
cial/econômica. Neste aspecto, torna-se a repisar a importância de, por exemplo, via alteração de lei,
destinar parte do FUST para o investimento/capitalização de Fundo Garantidor para as empresas de
menor porte.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

XII – estimular os investimentos necessários à expansão das redes de telecomunicações, bem como à
garantia de continuidade e à melhoria da qualidade dos serviços prestados; XIII – definir cumprimento
de obrigações de universalização e compartilhamento de capacidade de redes, sempre que as metas
de universalização forem implementadas com recursos relativos a fundos setoriais públicos;
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Comentários:

A PROTESTE - Associação de Consumidores defende que, nos termos do art. 175, da Constituição
Federal, a União tem a obrigação de manter serviço adequado (inc. IV) e, portanto, deve garantir a
continuidade e melhoria da qualidade dos serviços e não apenas estimular investimentos.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

VI – estimular os investimentos e incentivar o financiamento dos recursos necessários à expansão das
redes de telecomunicações, bem como à continuidade e à melhoria dos serviços prestados; e

Comentários:

JUSTIFICATIVA: É fundamental que esforços sejam dedicados à expansão de infraestrutura, princi-
palmente a dedicada ao suporte de redes de telecomunicações nos munićıpios por meio de instrumentos
que retirem as restrições à sua expansão. Também é necessária a criação de mecanismos que permi-
tam o retorno financeiro dos investimentos, seja através da viabilização da demanda como através do
uso de subśıdios.

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A ABRASAT defende que a tecnologia satélite, como mais uma das posśıveis alternativas para supor-
tar a expansão das redes de telecom para a banda larga ou mesmo para o atendimento dos usuários
finais, deve também ser contemplada com incentivos concretos para consecução dos objetivos deste
Plano. É inegável que o modelo de negócio do satélite envolve investimentos significativos, haja
vista o montante recentemente empenhado com o lançamento do SGDC, que superou R$ 2 bilhões.
Todavia, outros incentivos, além dos investimentos diretos baseados nas fontes previstas no art. 8,
devem ser adotados para a expansão dos atendimentos com satélite, como: - redução/eliminação do
FISTEL para as antenas dos usuários finais; - revisão da regra do PPDESS; - revisão das condições
da prorrogação das frequências; - possibilidade da adoção do modelo de franquia na banda larga fixa;

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:
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Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

acho que governo deve focar em suas prioridades: reduzir deficit publico, saude e educação.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Estimular os investimentos necessários à expansão das redes de telecomunicações, bem como à conti-
nuidade e à melhoria dos serviços prestados, e investir diretamente, ou por meio de leilões reversos,
em áreas de baixa atratividade econômica utilizando os recursos do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações (Fust) para expansão dos serviços prestados em regime público

Comentários:

-
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Art 2o. VII – adotar medidas que promovam a integridade da infraestrutura de teleco-
municações, bem como a segurança nos serviços que nela se apoiam.

●

● ● ● ●

●49,44% 49,44%

44

1 0 0 0

44

0

10

20

30

40

50

0%

25%

50%

75%

100%

Concordo Concordo
com ressalva

Discordo Sem opinião
formada

Não quero
opinar

Não preenchido

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 r

es
po

nd
en

te
s

F
requência relativa
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

adotar medidas que promovam a integridade da infraestrutura de telecomunicações. Tendo em vista a
possivel da terminologia ’segurança’ utilizada no texto com a temática de ’segurança da informação’,
que é objeto de discussões em inúmeros fóruns, sugerimos a exclusão desta referência no texto.

Comentários:

-
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Comentários adicionais

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

A concretização dos objetivos deste Plano é fundamental para a expansão da internet em banda larga
em áreas remotas ou precariamente atendidas, assim como é importante para o aumento da oferta e da
qualidade do serviço, bem como da atualização tecnológica em diversas outras áreas já atendidas. É
inegável que este Plano é baseado em duas fontes principais de recursos, conforme apontado no Art.8
- Termo de Ajustamento de Conduta e outorga onerosa de radiofrequência / posśıvel adaptação das
concessões do STFC. De pronto, mesmo reconhecendo que tais iniciativas poderão gerar os benef́ıcios
planejados com sua aplicação, tais recursos não podem ou devem ficar restritos às empresas que os
“geraram” ou serem utilizados para potencializar apenas seus negócios, ainda que em áreas mais
carentes de infraestrutura. Enquanto empresas que não têm descumprimento não são contempladas
diretamente por ações concretas dessa Poĺıtica Pública. Portanto, duas iniciativas devem ser de
imediato trabalhadas e concebidas: (i) Que tipos de incentivos concretos devem fazer jus empresas
não contempladas com recursos econômicos advindos de TAC? E, visto que empresas de menor
porte, em regra, não apresentam descumprimentos regulatórios ou massa cŕıtica para TACs, para
não serem deixadas para o “final da fila”, devem ser implementadas celeremente assimetrias que
reduzam o fardo regulatório e criados mecanismo/lastro que as permita investir/serem competitivas
(como o Fundo Garantidor). Como proposta, a ABRINT sugere que a cada TAC firmado pela Anatel,
um percentual preestabelecido do valor definido para os compromissos adicionais, como por exemplo,
10%, seja destinado para capitalização do Fundo Garantidor. Tal medida tem o objetivo, inclusive, de
equalizar a competição haja vista que, os TACs geram benef́ıcios diretamente para os grandes grupos
econômicos que estão firmando estes acordos. (ii) As infraestruturas decorrentes de TAC devem ser
disponibilizadas para compartilhamento em condições equivalentes por todos os interessados e não
serem de uso exclusivo da prestadora que se beneficia da celebração do Termo. O compartilhamento
deve ser assegurado de forma transparente/pública, se posśıvel com supervisão/governança externa,
para evitar benef́ıcios exclusivos. Da mesma forma, a disponibilidade para o compartilhamento
não pode ocorrer somente quando a infraestrutura já estiver implementada (art. 10 caput). Todos
os interessados, seja a Agência para fins de controle, sejam as demais operadoras para fins uso
compartilhado, devem ter visibilidade durante a fase de execução dos projetos, no mı́nimo para
evitar diferenciação competitiva artificial. Neste ponto, torna-se a reforçar que o alcance/benef́ıcio
da Poĺıtica Pública deve ser impessoal, buscando a neutralidade tanto dos agentes (no caso, das
operadoras e empresas) envolvidos quanto das tecnologias a serem utilizadas (não se aplica só a redes
de fibra óptica). Portanto, além de iniciativas que permitirão, basicamente, empresas de grande
porte realizarem investimentos e atendimentos em novas áreas ou regiões sub atendidas (via TAC,
por exemplo), as empresas de menor porte também precisam ser consideradas e contempladas com
iniciativas que garantam sua capacitação para implementar os objetivos desta Poĺıtica Pública.

Cezar Augusto de Souza Santos

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

Uma observação: a proposta de redação visa garantir uma expansão agregada de qualidade e eficiência
da rede, uma vez que o alvo do consumo sendo a população em geral, move-se a engrenagem econômica
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nacional.

ITS Rio

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

JUSTIFICATIVA Como apontou recente contribuição do ITS Rio e da Fundação Lemann à consulta
pública para a construção da Estratégia Digital Brasileira, a inclusão do objetivo espećıfico de conectar
as escolas públicas se justifica por uma dupla oportunidade: de um lado, pela inadiável demanda por
conexão à internet de alta velocidade nas escolas públicas brasileiras; de outro, pelos resultados
positivos na dinâmica de expansão e atualização das redes de banda larga que a poĺıtica ensejará,
com benef́ıcios para toda a sociedade. Sob a perspectiva da demanda, é reconhecidamente urgente a
implementação de uma poĺıtica nacional consistente de conectividade das escolas públicas brasileiras,
que garanta aos jovens e crianças a plenitude do direito à educação nesse ińıcio de século. O acesso
à internet de alta velocidade tem o potencial de ampliar o acesso ao conhecimento, permitir que os
alunos sejam protagonistas de seu aprendizado e de reduzir desigualdades entre estudantes de redes
públicas e privadas. Conectar as escolas públicas é também a mais profunda e eficaz poĺıtica de
inclusão digital, por garantir que a maior parte de toda uma geração tenha acesso aos benef́ıcios
advindos das novas tecnologias. Além dos ganhos pedagógicos, a adoção da internet nas escolas é
grande promotora de oportunidades profissionais para os estudantes que dela se beneficiam, com
geração de ganhos de produtividade em diversos campos da economia. Nos dias atuais, é certo que
o contato com as tecnologias de informação de forma qualitativa, desde a infância até a juventude, é
crucial para o desenvolvimento pessoal e profissional, permitindo aos jovens melhores oportunidades
de ingresso no mercado de trabalho. Esse mesmo movimento de inclusão dos estudantes em todo
Brasil também se revelará forte incentivo à criação de um ambiente favorável à inovação, uma vez que
jovens com formação em sintonia com seu tempo são a base primária dos processos transformadores
que impactam no desenvolvimento econômico e social. Como em muitas regiões as escolas são um
local de acesso comunitário em potencial, conectá-las é ainda promover o exerćıcio de outros direitos
fundamentais, como o direito à informação, a liberdade de expressão e o direito à fruição dos bens
culturais. O objetivo também possui ampla sintonia com as metas de induzir o desenvolvimento
das telecomunicações. Ao prever conectar o equipamento público de maior presença em todo o
território nacional - são mais de 140 mil escolas públicas de ensino básico – é reforçado o papel
da poĺıtica pública de induzir a expansão e desenvolvimento de redes de alta velocidade em locais
pouco ou mal atendidos. Assim, pelo conjunto de benef́ıcios a todos os jovens a crianças do páıs, e
pelas externalidades positivas a serem criadas nas comunidades atendidas, não é exagero afirmar que
conectar as escolas públicas é conectar o Brasil.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

A PROTESTE propõe a inclusão de novos incisos: XV – aumentar a abrangência das redes de
acesso baseadas em fibra óptica nas áreas urbanas; XVI - atender órgãos públicos, com prioridade
para os serviços de educação e de saúde, com acesso à internet de alta velocidade; XVII - promover
a implantação da poĺıtica de cidades digitais e inteligentes através de marcos legais e regulatórios
adequados para garantir governança participativa e sustentabilidade.
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SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

Inclusão de dois novos incisos: VIII – Adotar medidas que promovam a expansão da infraestrutura
e massificação dos serviços de telecomunicações no Brasil; IX – Viabilizar o uso de fundos setoriais
e outros modelos de financiamento público para desenvolvimento da infraestrutura e da demanda
de telecomunicações. JUSTIFICATIVA: É fundamental que esforços sejam dedicados à expansão de
infraestrutura, principalmente a dedicada ao suporte de redes de telecomunicações nos munićıpios
por meio de instrumentos que retirem as restrições à sua expansão. Também é necessária a criação
de mecanismos que permitam o retorno financeiro dos investimentos, seja através da viabilização da
demanda como através do uso de subśıdios.

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

Proposta de inclusão de outros incisos ao art. 2o: VIII - expandir as redes de transporte em fi-
bra óptica, principalmente nas áreas distantes das sedes dos munićıpios e/ou em áreas identificadas
com baixo ı́ndice de disponibilidade e qualidade dos serviços de telecomunicações; IX - aumentar
a abrangência das redes de acesso baseadas em fibra óptica nas áreas urbanas; X - atender órgãos
públicos, com prioridade para os serviços de educação e de saúde, com acesso à internet de alta
velocidade; XI - promover a implantação da poĺıtica de cidades digitais e inteligentes através de mar-
cos legais e regulatórios adequados para garantir governança participativa e sustentabilidade; XII -
criar modelos regulatórios assimétricos entre prestadores de serviços de telecomunicações em caráter
com e sem fins lucrativos; XIII - garantir o compartilhamento não discriminatório de infraestrutura
para promoção da melhoria e eficiência dos serviços de telecomunicações; XIV - o est́ımulo ao de-
senvolvimento dos serviços de forma a aperfeiçoar e a ampliar o acesso, de toda a população, às
telecomunicações, sob condições de tarifas e de preços justos e razoáveis; XV - a promoção do de-
senvolvimento e a implantação de formas de fixação, reajuste e revisão de tarifas dos serviços, por
intermédio de modelos que assegurem relação justa e coerente entre o custo do serviço e o valor a ser
cobrado por sua prestação, assegurado o equiĺıbrio econômico-financeiro do contrato; XVI - a garantia
do atendimento adequado às necessidades dos cidadãos, relativas aos serviços de telecomunicações
com garantia de qualidade; XVII - a organização do serviço de telecomunicações visando a inclusão
social. §1o No mı́nimo, sessenta por cento dos Munićıpios beneficiados pelo objetivo a que se refere o
inciso VIII do caput devem situar-se nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia - Sudam e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene. §2o Fomen-
tar poĺıticas de inclusão digital e iniciativas sociais de acesso à banda larga, bem como criar ambiente
regulatório favorável para as poĺıticas digitais no atendimento do Inciso II deste Artigo. Justificativa
: Inclusão de artigos relevantes dos decretos aqui revisados. Aplicação de medidas para ajuste nos
marcos regulatórios e das poĺıticas publicas para a entrada de novos atores sociais ou estatais sem
fins lucrativos no setor de telecom. Reforçar o entendimento de que cidades digitais precedem cidades
inteligentes devido ao fato de que o ultimo só terá viabilidade caso exista antes ações e poĺıticas de
infraestrutura com regras de governança participativa, sustentável e de uso comum (compartilhado).
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Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

[Estas contribuições foram elaboradas pelo Clube de Engenharia, Instituto Telecom e Sindicato dos
Engenheiros do Rio de Janeiro] 1. O decreto faz referência à Lei Geral de Telecomunicações (LGT)
– Lei 9.472 de 16/06/1997. No entanto, em nenhum momento menciona a possibilidade de prestação
de serviços em regime público, um dos pilares da LGT para serviços essenciais à população. E
como se sabe, a Lei do Marco Civil da Internet (MCI) – Lei 12.965 de 23/04/2014, estabelece que
o acesso à internet é um serviço essencial ao exerćıcio da cidadania. Na verdade, essa postura
tem sintonia com a aprovação do PLC 79/2016, que acaba com as concessões, retira da União a
possibilidade de estabelecer metas de universalização e modicidade tarifária, deixando o mercado
sem regras expĺıcitas de atendimento. Esse procedimento de liberalização regulatória em épocas
de serviços com inadequações de prestação, como já apontado, se contrapõe ao comportamento de
agências em outros páıses, que quando observam abusos de prestadores de serviços ou prejúızos à
competição, atribuem maiores compromissos regulatórios aos competidores. Um caso exemplar é o
do Ofcom da Inglaterra, no caso da separação do British Telecom e da Openreach. Recomenda-se,
portanto, que o decreto, em benef́ıcio da inclusão digital, e do objetivo de instituição de metas de
universalização para o acesso à internet, para o pleno exerćıcio dos direitos do cidadão consubstanciado
no MCI, estabeleça que a banda larga seja prestada também no regime público.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

É fundamental definir modelos para investimento do Estado em áreas de baixa atratividade
econômica. É fundamental estabelecer a necessidade de modicidade tarifária para prestação de
serviços essenciais de telecomunicações de forma a garantir o acesso universal, inclusive para a po-
pulação de baixa renda. É fundamental prever a oferta dos serviços de telecomunicações essenciais
em locais de publico acesso, disponibilizando os dispositivos eletrônicos necessários para o acesso a
tais serviços a todos os cidadãos.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários adicionais:

Inclusão do inciso VIII – viabilizar o uso de fundos setoriais e outros modelos de financiamento
público para desenvolvimento da infraestrutura e da demanda de telecomunicações Inclusão IX –
Incentivar o empreendedorismo local e a capacitação da população de baixa renda, nas localidades
mais precárias e remotas do páıs, para desenvolver o comércio local e fomentar fonte de receita
(renda) à população, propiciando à real inclusão social e também digital, que permitirá unir e agregar
o verdadeiro progresso do páıs Para desenvolvimento dos projetos necessários para ampliação da
infraestrutura e massificação dos serviços de telecomunicações no Brasil é essencial a previsão de
fundos setoriais e outros modelos de financiamento, em especial para regiões de baixo poder aquisitivo
em que se faz necessário não apenas a construção de infraestrutura apesar da falta de retorno financeiro
como também a viabilização da demanda que não existe sem redução dos custos. Vale ressaltar que
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o desenvolvimento esperado para o setor tem papel determinante para a transformação e inclusão
digital do Brasil, que depende também de poĺıticas e práticas mais assertivas ao desenvolvimento
social, através de apoio ao empreendedorismo local e da melhor capacitação da população de baixa
renda, especialmente nas localidades mais precárias e remotas do páıs.

VALDENICE G. DE ANDRADE

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

A internet deve ser acessivel nas praças nos locais públicos dos mais sofisticados aos mais simples. E
as contas de telefonia explicando fixo e móvel como os planos contratados devem ser de linguagem
simples.
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Figura 41: Nuvem de Palavras dos termos observados nos Comentários adicionais.
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Objetivos para desenvolvimento tecnológico das Telecomunicações

Art. 3o As poĺıticas relativas à indústria de telecomunicações deverão contribuir para
a absorção e desenvolvimento local, norteando-se pelos prinćıpios e objetivos descritos
na Lei no. 10.052, de 28 de novembro de 2000.
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Figura 43: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade

Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Cezar Augusto de Souza Santos

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 3o As poĺıticas relativas à indústria de telecomunicações deverão contribuir para o desenvolvi-
mento local, norteando-se pelos prinćıpios e objetivos descritos na Lei no. 10.052, de 28 de novembro
de 2000.
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Comentários:

-

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Art. 3o. As poĺıticas relativas à indústria de telecomunicações deverão contribuir para o desenvol-
vimento e competitividade da indústria local, norteando-se pelos prinćıpios e objetivos descritos na
Lei no. 10.052, de 28 de novembro de 2000.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: As poĺıticas protecionistas adotadas pelo governo, associadas às obrigações de
compra de equipamentos por parte das prestadoras têm se mostrado inócuas para a indústria naci-
onal e de dif́ıcil cumprimento por parte das prestadoras de telecomunicações. Ações que promovam
o desenvolvimento e competitividade das empresas são mais efetivas e acabam levando ao efeito
pretendido de forma mais sólida e duradoura.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Modificação de parte do artigo, conforme se segue: Art. 3o. As poĺıticas relativas à indústria de
telecomunicações deverão contribuir para o desenvolvimento e competitividade da indústria local,
norteando-se pelos prinćıpios e objetivos descritos na Lei no. 10.052, de 28 de novembro de 2000.

Comentários:

As poĺıticas protecionistas adotadas pelo governo, associadas às obrigações de compra de equipa-
mentos por parte das prestadoras, têm se mostrado inócuas para a indústria nacional e de dif́ıcil
cumprimento por parte das prestadoras de telecomunicações. Ações que promovam o desenvolvi-
mento e competitividade das empresas são mais efetivas e acabam levando ao efeito pretendido de
forma mais sólida e duradoura.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:
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-

Comentários:

Sugerimos a exclusao do texto apresentado na consulta publica em virtude do momento delicado que
o Pais enfrenta em virtude de recente decisao da OMC no sentindo de condenar o Pais em virtude
de algumas de suas praticas de incentivo a industria local. Dessa forma, parece-nos mais apropriado
que se reserve tal orientacao de politica publica para um momento posterior em que decisao definitiva
tenha sido proferida.

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Ver comentários adicionais. As contribuições do Clube de Engenharia, Instituto Telecom e Sindicato
dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro se encontram divididas pelos tópicos da Consulta nos
comentários adicionais.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

As poĺıticas relativas à indústria de telecomunicações deverão contribuir para a garantia da soberania
nacional, incremento da inovação e registro de patentes no páıs e desenvolvimento tecnológico local,
norteando-se pelos prinćıpios e objetivos descritos na Lei no. 10.052, de 28 de novembro de 2000

Comentários:

-

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 3o As poĺıticas relativas à indústria de telecomunicações deverão contribuir para a absorção
e desenvolvimento local, sem serem limitadas por estes, norteando-se pelos prinćıpios e objetivos
descritos na Lei no. 10.052, de 28 de novembro de 2000.

100



Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 3o. As poĺıticas relativas à indústria de telecomunicações deverão contribuir para o desenvol-
vimento e competitividade da indústria e empreendedorismo local, norteando-se pelos prinćıpios e
objetivos descritos na Lei no. 10.052, de 28 de novembro de 2000

Comentários:

As poĺıticas protecionistas adotadas pelo governo, associadas a obrigações de compra de equipamen-
tos nacionais por parte das prestadoras têm se mostrado inócuas para a indústria nacional e de dif́ıcil
cumprimento por parte das prestadoras de telecomunicações, diante da precariedade ou má destinação
de incentivos públicos e fiscais, bem como ausência de centros de pesquisa e tecnologia de referência
e sem propiciar capacitação técnica eficiente e alta qualificação. Ações que promovam o desenvolvi-
mento e competitividade das empresas são mais efetivas e acabam levando ao efeito pretendido de
forma mais sólida e duradoura.

Ericsson Telecomunicações S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A Ericsson sugere a exclusão do texto apresentado na consulta pública em virtude do momento
delicado que o páıs enfrenta em virtude de recente decisão da OMC no sentido de condenar o páıs
em virtude de algumas de suas práticas de incentivo a indústria local. Dessa forma, parece-nos mais
apropriado que se reserve tal orientação de poĺıtica pública para um momento posterior em que
decisão definitiva tenha sido proferida.
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Art. 4o. As poĺıticas relativas ao desenvolvimento tecnológico das telecomunicações
objetivam:
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Figura 44: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A proposta aqui é que este artigo seja um inciso do art 1o, que trata dos objetivos. Os incisos deste
artigo seriam então subitens deste novo inciso do art 1o.
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Art 4o. I - a promoção da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação de soluções tec-
nológicas voltadas, preferencialmente, para as necessidades e condições socioeconômicas
da população;
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Figura 46: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alterar a redação do inciso I do art. 4o, conforme segue: “I - a promoção da pesquisa e o desenvolvi-
mento de soluções tecnológicas voltadas para o atendimento das poĺıticas públicas de telecomunicações
e para melhoria das condições socioeconômicas da população;”

Comentários:

A Telefônica considera que a promoção de pesquisa e desenvolvimento deve estar vinculada aos
objetivos estabelecidos pela poĺıtica pública de telecomunicações que, dentre outros fatores, também
considera condições socioeconômicas. O desenvolvimento tecnológico pode e deve precipuamente
priorizar melhorias qualitativas e quantitativas na experiência do usuário com os serviços. Portanto,
não se deve priorizar apenas um dos objetivos que se pode alcançar com a tecnologia, em detrimento
de outros tão importantes quanto as questões socioeconômicas.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

I - A promoção da pesquisa e o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas para o atendi-
mento das poĺıticas públicas de telecomunicações e para melhoria das condições socioeconômicas da
população;

Comentários:

JUSTIFICATIVA: O objetivo das mudanças propostas é a utilização das poĺıticas públicas com o
objetivo de aumento da competitividade da tecnologia e da indústria local em detrimento de me-
didas protecionistas bem como o alinhamento das poĺıticas de desenvolvimento tecnológico com as
poĺıticas públicas para o setor propostas pelo decreto. Adicionalmente, foram sugeridas formas de
financiamento dos programas através da utilização do FUST e de outros est́ımulos governamentais.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

a promoção da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação de soluções tecnológicas
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Comentários:

entende-se e aposta no papel transformador que a tecnologia pode ter para o bem, atendendo as
necessidades e melhorando as condições socioeconômicas da população. No entanto, nossa visão não
é acertado pautar que a promoção das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação seja voltada
preferencialmente para este fim. Elas, sim, podem ser voltadas para este fim, e terão naturalmente
este impacto à medida em que novas tecnologias mais eficientes e mais inclusivas sejam desenvolvidas,
transformando serviços e industrias, conectando pessoas e coisas e criando novas oportunidades dentro
de uma sociedade mais conectada. As atividades de P&D e Inovação devem ser voltadas para aquelas
necessidades que forem prioritárias para empresas, institutos, pesquisadores, mecanismos de fomento
e outros atores envolvidos no processo. criaremos um ambiente onde o P&D&I realizado no Brasil
poderá ser competitivo internacionalmente. Como ocorre frequente

Luciana Jorge Cunha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

I - a promoção da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação de soluções tecnológicas em Univer-
sidades Estatais voltadas, preferencialmente, para as necessidades e condições socioeconômicas da
população;

Comentários:

-

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

não acho que o governo precise participar disso.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:
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I - a promoção da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação de soluções tecnológicas voltadas,
preferencialmente, para: a) as necessidades e condições socioeconômicas da população; b) sustenta-
bilidade ambiental; c) garantia de direitos humanos tal como à privacidade, comunicação e liberdade
de expressão; d) soberania nacional

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

I - a promoção da pesquisa e o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas para o atendi-
mento das poĺıticas públicas de telecomunicações e para melhoria das condições socioeconômicas da
população;

Comentários:

O objetivo das mudanças propostas é a utilização das poĺıticas públicas com o objetivo de aumento
da competitividade da tecnologia e da indústria local em detrimento de medidas protecionistas bem
como o alinhamento das poĺıticas de desenvolvimento tecnológico com as poĺıticas públicas para o
setor propostas pelo decreto. A adoção de medidas protecionistas da indústria local é na prática uma
barreira comercial que resulta no isolamento do Brasil do restante do mundo, a produção brasileira
perde competitividade e o consumidor acaba pagando um preço mais elevado pelos mesmos serviços
e produtos.

Ericsson Telecomunicações S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

A promoção da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação de soluções tecnológicas.

Comentários:

A Ericsson acredita no papel transformador que a tecnologia pode ter para o bem. No entanto, não
acreditamos que as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação devam ser voltadas preferen-
cialmente para este fim. Elas, sim, terão naturalmente este impacto, direto ou indireto, pelo papel
transformador que tem a tecnologia, transformando serviços e indústrias, conectando pessoas e coisas
e criando novas oportunidades dentro de uma sociedade mais conectada. As atividades de P&D de-
vem ser voltadas para as necessidades que forem prioritárias para empresas, institutos, pesquisadores,
mecanismos de fomento e outros atores envolvidos. Somente assim, assegurando a livre iniciativa,
criaremos um ambiente onde o P&D realizado no Brasil poderá ser competitivo internacionalmente.
Como ocorre frequentemente em empresas de grande porte, que têm centros de pesquisa espalhados
pelo mundo, o objetivo é que seja posśıvel trazer para o páıs projetos estratégicos do ponto de vista
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global.
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Art 4o. II - a aplicação prioritária dos recursos do Fundo para o Desenvolvimento
Tecnológico das Telecomunicações - FUNTTEL e de outros est́ımulos existentes em
projetos e programas que contemplem as soluções tecnológicas mencionadas no inciso
I;
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

A Telefônica concorda e elogia a proposta do MCTIC de prever a utilização dos recursos de fundo
setorial, qual seja o FUNTTEL, de forma prioritária para o desenvolvimento de soluções tecnológicas
no setor de telecomunicações. Tal previsão se coaduna com a obrigação do Poder Público de criar
condições para que o desenvolvimento do setor de telecomunicações seja harmônico com as metas de
desenvolvimento social do páıs (art. 2o, inciso VI da Lei Geral de Telecomunicações), além de estar
aderente aos objetivos do PLC 79.

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

a aplicação prioritária dos recursos já arrecadados pelos fundos setoriais existentes (FUNTTEL,
FUST e FISTEL) e de outros est́ımulos existentes em projetos e programas que contemplem as
soluções tecnológicas mencionadas no inciso I;

Comentários:

Conforme apontado em avaliação realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), os recursos
arrecadados por tais fundos não são aplicados em seus devidos fins: entre 2001 e 2015 foram arre-
cadados R$ 90 bilhões, dos quais apenas 7% foram devidamente aplicados no setor. A sáıda para a
viabilização de investimentos públicos no setor está na a aplicação dos recursos já arrecadados pelos
três fundos setoriais: FUNTTEL, FUST e FISTEL, sem a possibilidade de contingenciamentos.

Helton Laureano de Camargo

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

a aplicação prioritária dos recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomu-
nicações - FUNTEL e de outros est́ımulos existentes em projetos e programas de Banda Larga Fixa
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em munićıpios com menos de 20.000 habitantes

Comentários:

-

Jose Claudio Lima de Siqueira

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Há de se dar maior transparência, bem como nas relações de consumo, a este item. Onde é, quais os
valores, qual é o montante do FUNTTEL hoje?

Luciana Jorge Cunha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

I - a aplicação prioritária dos recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomu-
nicações - FUNTTEL e de outros est́ımulos existentes em projetos e programas que contemplem as
soluções tecnológicas mencionadas no inciso I;

Comentários:

-

SOLINTEL

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Acrescentar a aplicação do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações – FUST.
Bem como, embora seja de grande valia o investimento em pesquisa e desenvolvimento de soluções
tecnológicas, com fim preferencialmente de atender necessidades e condições socioeconômicas da po-
pulação, necessário se faz considerar que a poĺıtica prioritária de aplicação desses valores deveria
ser direcionada ao investimento em infraestrutura. Em grande parte, a ineficácia em se alcançar
a universalização do serviço de telecomunicações, dá-se pela precariedade da infraestrutura, princi-
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palmente no que tange a zonas de dif́ıcil acesso, em que o investimento para instalação de infra é
consideravelmente mais custoso.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Considerando as necessidades de ampliação do escopo do investimento preferencial: a) as necessidades
e condições socioeconômicas da população; b) sustentabilidade ambiental; c) garantia de direitos
humanos tal como à privacidade, comunicação e liberdade de expressão; d) soberania nacional

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

II – a aplicação prioritária dos recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Teleco-
municações - FUNTTEL e de outros est́ımulos existentes em projetos e programas que contemplem
soluções para expansão da conectividade em banda larga móvel da população, independente de sua
localização geográfica e de sua condição social;

Comentários:

A expansão do alcance e da qualidade da conectividade de banda larga móvel é a base para a efetivi-
dade das poĺıticas de telecomunicações que este decreto visa desenvolver e implementar. Considerando
isso, essa proposta defende que a aplicação dos recursos dos Fundos e de outros est́ımulos existentes
seja revisada e direcionada para um objetivo claro e mensurável como é a expansão da conectividade.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

II - a aplicação prioritária dos recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Teleco-
municações - FUNTTEL e de outros est́ımulos existentes em projetos e programas que contemplem
as soluções tecnológicas mencionadas no inciso I, assegurada à participação plena de empresas de
telecomunicações e de desenvolvimento tecnológico em projetos e programas divulgados e implemen-
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tados pelo Governo Federal para tal finalidade, vedando qualquer meio de preferência ou dispensa de
licitação, independente da natureza constitutiva ou associativa

Comentários:

O objetivo das mudanças propostas é a utilização das poĺıticas públicas com o objetivo de aumento
da competitividade da tecnologia e da indústria local em detrimento de medidas protecionistas bem
como o alinhamento das poĺıticas de desenvolvimento tecnológico com as poĺıticas públicas para o
setor propostas pelo decreto. A adoção de medidas protecionistas da indústria local é na prática uma
barreira comercial que resulta no isolamento do Brasil do restante do mundo, a produção brasileira
perde competitividade e o consumidor acaba pagando um preço mais elevado pelos mesmos serviços
e produtos.
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Art 4o. III - o aproveitamento das oportunidades geradas pelas transições e pelo pro-
cesso de convergência tecnológica, para ampliar a participação da tecnologia nacional
no setor de telecomunicações;
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alterar a redação do inciso III do Art. 4o, conforme segue: “III - o aproveitamento das oportunidades
geradas pelas transições e pelo processo de convergência tecnológica, para estimular o desenvolvimento
e a competitividade da tecnologia nacional para o setor de telecomunicações;”

Comentários:

A Telefônica entende que a adoção de tecnologia nacional deve estar condicionada (i) à compatibili-
dade técnica em relação aos padrões internacionais de telecomunicações, e (ii) à viabilidade econômica
frente às soluções similares que estejam dispońıveis em outros mercados. Além disso, vale lembrar
que o Regulamento sobre Procedimentos de Contratação de Serviços e Aquisição de Equipamentos
ou Materiais pelas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução no 155, de
16 de agosto de 1999, já induz prestadoras a priorizar equipamentos e materiais produzidos no Brasil,
justamente com o intuito de ampliar a utilização de tecnologia nacional no setor de telecomunicações.
Sendo assim, as prestadoras já arcam com o ônus de promover a tecnologia nacional, devendo o Po-
der Público contribuir para esse objetivo mediante a criação de condições que favoreçam a produção
nacional a preços e qualidade competitivos.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

III - O aproveitamento das oportunidades geradas pelas transições e pelo processo de convergência
tecnológica, para estimular o desenvolvimento e a competitividade da tecnologia nacional para o setor
de telecomunicações;

Comentários:

JUSTIFICATIVA: O objetivo das mudanças propostas é a utilização das poĺıticas públicas com o
objetivo de aumento da competitividade da tecnologia e da indústria local em detrimento de me-
didas protecionistas bem como o alinhamento das poĺıticas de desenvolvimento tecnológico com as
poĺıticas públicas para o setor propostas pelo decreto. Adicionalmente, foram sugeridas formas de
financiamento dos programas através da utilização do FUST e de outros est́ımulos governamentais.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:
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Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

O papel do Governo Federal deve ser de promotor de um mercado de livre concorrência que busque
a convergência tecnológica através da adoção de soluções padronizadas, onde os ganhos de escala
e a harmonização tecnológica são cada vez mais importantes. o papel participe ativamente dos
ecossistemas tecnológicos globais, assegurando total interoperabilidade.Por isso, é importante que
não haja um direcionamento de qual tecnologia – se de base nacional ou não – deve ser adotada,
sobretudo quando se trata de contratação por empresas privadas para serviço privado, com é o caso
do provimento de acesso de banda larga por qualquer uma das operadoras móveis ou fixas brasileiras.
Recomenda-se que esse item seja exclúıdo da minuta deste decreto por acreditar que ele aponta no
sentido da adoção de tecnologias que possam ser desenvolvidas exclusivamente para o mercado interno
brasileiro, que representa em torno de 3% do mercado mundial de telecomunicações. VIDE DOCTO
COMPLETO,IMPRESSO E PROTOCOLADO

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

a globalização trouxe muitas vantagens e reduções de custo que beneficiam a população. politicas
nacionalistas e protecionistas só atrapalham o desenvolvimento e encarecem os custos dos serviços.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

O aproveitamento das oportunidades geradas pelas transições e pelo processo de convergência tec-
nológica, para ampliar a participação da tecnologia nacional no mercado global de telecomunicações;

Comentários:

-

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada
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Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

III - o aproveitamento das oportunidades geradas pelas transições e pelo processo de convergência
tecnológica, para ampliar a participação da tecnologia nacional no setor de telecomunicações, sem se
limitar a esta;

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

III - o aproveitamento das oportunidades geradas pelas transições e pelo processo de convergência
tecnológica, para estimular o desenvolvimento e a competitividade da tecnologia nacional para o setor
de telecomunicações

Comentários:

O objetivo das mudanças propostas é a utilização das poĺıticas públicas com o objetivo de aumento
da competitividade da tecnologia e da indústria local em detrimento de medidas protecionistas bem
como o alinhamento das poĺıticas de desenvolvimento tecnológico com as poĺıticas públicas para o
setor propostas pelo decreto. A adoção de medidas protecionistas da indústria local é na prática uma
barreira comercial que resulta no isolamento do Brasil do restante do mundo, a produção brasileira
perde competitividade e o consumidor acaba pagando um preço mais elevado pelos mesmos serviços
e produtos.

Ericsson Telecomunicações S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A Ericsson recomenda a exclusão desse item, já que que ele aponta no sentido da adoção de tecnologias
que possam ser desenvolvidas para o mercado brasileiro, ao invés de tecnologias harmonizadas em
escala global. É importante que não haja um direcionamento tecnológico, e que o páıs participe
ativamente dos ecossistemas tecnológicos globais, assegurando total interoperabilidade e beneficiando-
se dos ganhos de escala. O papel do Governo deve ser de promotor de um livre mercado que busque
a convergência tecnológica através da adoção de soluções padronizadas. É justamente num momento
de transição que os riscos de fragmentação tecnológica são maiores. Além disso, o Governo deve sim
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criar incentivos para investimento em P&D, facilitando às empresas brasileiras competir em ńıvel de
igualdade. Isso deve, no entanto, ser fruto do livre mercado aliado à convergência tecnológica, e não
da fragmentação e customização de padrões com o objetivo de produzir tecnologia nacional.
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Art 4o. IV - a garantia de que o desenvolvimento tecnológico do setor esteja diretamente
orientado pelo potencial benef́ıcio econômico e social de seus resultados;
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

IV – a garantia de que o desenvolvimento tecnológico do setor esteja diretamente orientado para o
atingimento de benef́ıcios econômicos, sociais, educacionais e culturais de seus resultados;

Comentários:

A PROTESTE defende que as poĺıticas públicas de telecomunicações devem garantir mecanismos
efetivos para que sejam cumpridos os benef́ıcios econômicos, sociais, educacionais e culturais. Sendo
assim, as poĺıticas de est́ımulo ao desenvolvimento tecnológico devem estar orientadas não apenas
pelo ’potencial benef́ıcio’ mas voltado para o atingimento de resultados concretos para a sociedade.

João Álcimo Viana Lima

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

A garantia de que o desenvolvimento tecnológico do setor esteja diretamente orientado pelo potencial
benef́ıcio econômico e social, com sustentabilidade, de seus resultados.

Comentários:

-
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Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

a garantia de que o desenvolvimento tecnológico, realizado no âmbito da lei 10052 de 28 de novembro
de 2000, esteja diretamente orientado pelo potencial benef́ıcio econômico e social de seus resultados;

Comentários:

-

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

a garantia de que o desenvolvimento tecnológico do setor esteja diretamente orientado pelo potencial
benef́ıcio socioambiental e econômico de seus resultados.

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

IV – o estimulo ao desenvolvimento tecnológico do setor bem como sua competitividade

Comentários:

O objetivo das mudanças propostas é a utilização das poĺıticas públicas com o objetivo de aumento
da competitividade da tecnologia e da indústria local em detrimento de medidas protecionistas bem
como o alinhamento das poĺıticas de desenvolvimento tecnológico com as poĺıticas públicas para o
setor propostas pelo decreto. A adoção de medidas protecionistas da indústria local é na prática uma
barreira comercial que resulta no isolamento do Brasil do restante do mundo, a produção brasileira
perde competitividade e o consumidor acaba pagando um preço mais elevado pelos mesmos serviços
e produtos.
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Art 4o. V - o incentivo às instituições de pesquisa a desenvolverem novas tecnologias
de acesso a serviços de telecomunicações; e
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Figura 54: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alterar a redação do inciso V, conforme segue: “V - o incentivo às instituições de pesquisa a desen-
volverem soluções tecnológicas de telecomunicações; e”

Comentários:

A Telefônica acredita que o incentivo às instituições de pesquisa não deve estar restrito ao desenvol-
vimento de novas soluções de acesso. A redação proposta amplia o escopo dos incentivos, abrangendo
serviços diversos de telecomunicações. Nos termos da Lei Geral de Telecomunicações, cabe ao Poder
Público criar oportunidades de investimento e estimular o desenvolvimento tecnológico e industrial
(art. 2o, inciso V), não havendo qualquer priorização, a ńıvel legislativo, a novas tecnologias de
acesso, o que representaria uma restrição de objetivos a serem perseguidos com o desenvolvimento
tecnológico. Sendo assim, não deve a redação do Decreto restringir a poĺıtica pública de incentivo
apenas ao desenvolvimento de novas tecnologias de acesso, mas também de soluções tecnológicas re-
lativas a qualquer serviço de telecomunicações, o que pode beneficiar os consumidores de modo mais
abrangente.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

V - O incentivo às instituições de pesquisa públicas e privadas a desenvolverem soluções tecnológicas
de telecomunicações.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: O objetivo das mudanças propostas é a utilização das poĺıticas públicas com o
objetivo de aumento da competitividade da tecnologia e da indústria local em detrimento de me-
didas protecionistas bem como o alinhamento das poĺıticas de desenvolvimento tecnológico com as
poĺıticas públicas para o setor propostas pelo decreto. Adicionalmente, foram sugeridas formas de
financiamento dos programas através da utilização do FUST e de outros est́ımulos governamentais.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo
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Proposta de nova redação:

-

Comentários:

VER DOCTO COMPLETO E IMPRESSO PROTOCOLADO!! Reforça-se o exposto acima no item
III no que diz respeito a convergência tecnológica.É importante que não haja um direcionamento es-
tratégico – ainda mais sobretudo não regido por um decreto federal - de nenhum páıs em desenvolver
por conta própria padrões isolados de acesso que viriam a competir com as tecnologias padronizadas.
Deve-se sim cooperar com outros páıses no desenvolvimento dos padrões internacionais, como ocorre
atualmente para o 5G, dentro do âmbito do ITU, 3GPP através da formação de grupos de pesquisa
e desenvolvimento que trabalham de maneira coordenada. Podemos citar, como exemplo, um pro-
jeto que ocorre com financiamento do governo Brasileiro e da União Européia para a elaboração de
recomendações e estudos técnicos a serem incorporados ao padrão do 5G chamado “5G-RANGE”.
• Segurança e confiabilidade • Apoio às poĺıticas e legislação governamentais • Interoperabilidade •
Benef́ıcios empresariais • Escolha do consumidor

Luciana Jorge Cunha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

V - o incentivo às Universidades Estatais e instituições de pesquisa a desenvolverem novas tecnologias
de acesso a serviços de telecomunicações;

Comentários:

-

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

O incentivo às instituições de pesquisa a desenvolverem novas tecnologias de acesso e redução do
custo da prestação dos serviços de telecomunicações,

Comentários:

-

Ericsson Telecomunicações S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:
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Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A Ericsson recomenda que esse item seja exclúıdo, por acreditar que ele aponta no sentido contrário
ao da convergência tecnológica e da adoção de padrões globais, como o GSM, WCDMA, LTE e outros.
É fundamental que não haja um direcionamento estratégico do páıs em desenvolver por conta própria
padrões isolados de acesso que viriam a competir com as tecnologias padronizadas. A Ericsson
acredita que se deva cooperar com outros páıses no desenvolvimento dos padrões internacionais,
como ocorre atualmente para o 5G, dentro do âmbito do 3GPP através da formação de grupos de
pesquisa e desenvolvimento que trabalham internacionalmente de maneira coordenada. O Brasil tem
a competência necessária para ser um protagonista nesse cenário, e deve seguir posicionando-se dessa
maneira, sem no entanto buscar criar variações próprias de padrões, o que terminaria por isolar o
mercado, encarecer serviços e atrasar a adoção de novas gerações tecnológicas no páıs.
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Art 4o. VI - a inserção de empresas, de instituições de pesquisa e inovação e de pesqui-
sadores brasileiros em cadeias internacionais de desenvolvimento produtivo, bem como
nos fóruns internacionais de discussão sobre padrões tecnológicos.
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Luciana Jorge Cunha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

I - a inserção de empresas, de instituições de pesquisa e inovação, Universidades Estatais e de pes-
quisadores brasileiros em cadeias internacionais de desenvolvimento produtivo, bem como nos fóruns
internacionais de discussão sobre padrões tecnológicos.

Comentários:

-

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Inserção de empresas, de institutos de pesquisa e inovação e de pesquisadores brasileiros em ca-
deias internacionais de pesquisa, inovação e desenvolvimento, bem como nos fóruns internacionais de
discussão sobre padrões tecnológicos

Comentários:

-
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Comentários adicionais

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

No tocante ao desenvolvimento tecnológico das telecomunicações, há, pelo menos, dois projetos - IoT
e padronização do 5G- que já estão atraindo forte atenção e mobilizando diversos agentes, como Go-
verno, Regulador, prestadores de serviço, sociedade, Academia, fabricantes, etc. Especialmente para
o caso do IoT, que trará inúmeros avanços em termos de automação, produtividade, além de novas
possibilidades tecnológicas para diversos setores da economia nacional e, indubitavelmente, repercu-
tirá nas relações humanas e sociais, alguns pontos são chaves para o seu desenvolvimento, como a
redução da carga tributária/FISTEL e as definições/especificações técnicas, de segurança e de priva-
cidade. Estes temas, especialmente o de IoT, requerem uma liderança de órgãos governamentais para
que a modelagem legal/regulatória e a carga tributária não restrinjam o florescer e o desenvolvimento
deste negócio. Ao se considerar, por exemplo, a taxa de ativação – TFI – no valor de R$ 5,68 para
cada acesso é inegável que muitas aplicações IoT vão deixar de se tornar economicamente viáveis.

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

Proposta de inclusão - Artigo 4o, inciso II, aĺınea a) a) cessão do direcionamento dos recursos aos
fundos setoriais existentes (FUNTTEL, FUST e FISTEL), passando a ser aplicados diretamente por
parte das operadoras. Justificativa: Conforme apontado anteriormente, os recursos arrecadados por
tais fundos não são aplicados em seus devidos fins. Nesse sentido, deve-se garantir que os recursos
atualmente a eles direcionados aplicados em investimentos diretos das operadoras no desenvolvimento
tecnológico e universalização dos serviços de telecomunicações, configurando-se como importante
est́ımulo à realização de investimentos no setor.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

Incluir dois novos incisos VII e VIII: VII – o estimulo ao desenvolvimento tecnológico do setor bem
como sua competitividade; VIII - a aplicação prioritária dos recursos do Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações – FUST e de outros est́ımulos existentes em projetos e programas
que contemplem o disposto no art. 2o, inciso II deste Decreto. JUSTIFICATIVA: O objetivo das mu-
danças propostas é a utilização das poĺıticas públicas com o objetivo de aumento da competitividade
da tecnologia e da indústria local em detrimento de medidas protecionistas bem como o alinhamento
das poĺıticas de desenvolvimento tecnológico com as poĺıticas públicas para o setor propostas pelo de-
creto. Adicionalmente, foram sugeridas formas de financiamento dos programas através da utilização
do FUST e de outros est́ımulos governamentais.
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ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

Em um páıs continental e que ainda pode ser considerado desconectado, especialmente nas áreas
mais afastadas dos grandes centros urbanos, a expansão da cobertura é desafio gigantesco tanto para
atender a população quanto para novos projetos, como IoT. É inegável que soluções que contemplem
apenas cobertura terrestre terão limitações e zonas de sombra, restringindo aplicações em segmentos
como agricultura, pecuária, segurança, entre diversos outros. O satélite, neste aspecto, terá papel
fundamental no avanço de IoT, como um dos elementos catalisadores, segundo o estudo ’Internet
das Coisas: um plano de ação para o Brasil’, liderado pelo BNDES e MCTIC. Para tanto, devem
ser reduzidas barreiras, especialmente no que tange ao valor do FISTEL para este segmento. Se,
para o caso de redes móveis terrestres, ainda há intenso debate se o valor da TFI de R$ 5,68/acesso
pode limitar o crescimento de aplicações IoT, no caso do satélite, a TFI de mais de R$ 200/antena
exclui totalmente esta infraestrutura desta nova fronteira. Deve ser lembrado que uma tecnologia
atual baseada em solução satelital – o GPS – permitiu o desenvolvimento de inúmeras aplicações e
revolucionou a sociedade por meio de ferramentas de localização e navegação, entre outras. Assim,
não há como tratar de IoT no Brasil sem contemplar o uso da infraestrutura satelital. Por outro
lado, é reconhecida, inclusive pela UIT, a essencialidade do satélite para a implantação das futuras
redes 5G. Além da possibilidade de cobertura com altas taxas em áreas onde não há infraestrutura
terrestre, a integração da conectividade via satélite com os sistemas de redes terrestres poderá me-
lhorar a qualidade (QoE) percebida pelo usuário através do encaminhamento inteligente do tráfego,
ao gerenciar demandas de velocidade e de latências. Portanto, o satélite deve estar contemplado,
também com devido destaque, nas iniciativas resultantes do Plano de Conectividade.

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

[Estas contribuições foram elaboradas pelo Clube de Engenharia, Instituto Telecom e Sindicato dos
Engenheiros do Rio de Janeiro] 2. O decreto em nenhum momento faz referência à utilização do
FUST, o fundo setorial criado exatamente para a universalização de serviços públicos, e que vem
sendo seguidamente contingenciado, sem aplicação para a sua finalidade prećıpua de complemen-
taridade às forças do mercado em sistema de competição. Recomenda-se que o decreto mencione
que a universalização de serviços seja efetivada também com o uso do FUST, sem a possibilidade
de ocorrência de contingenciamentos. 3. Toda a infraestrutura decorrente da utilização do FUST
para universalização de serviços públicos, conforme preconiza a LGT, deverá ser considerada bem
reverśıvel, e retornar à União ao final do contrato de concessão. Não se deve permitir que bens da
União possam ser alienados pelas concessionárias sem o conhecimento da Anatel, como vem acon-
tecendo atualmente. Recomenda-se que estes bens sejam sempre relacionados e acompanhados pela
Anatel. 4. Para que a universalização se realize plenamente, as tarifas dos serviços devem ser fixadas
com caracteŕısticas de modicidade, de modo que não haja exclusão digital pela inadequação da renda
do usuário ao pagamento. Conforme já identificado por relatórios do CGI.br, a ocorrência de não
atendimento de banda larga em domićılios no Brasil, se concentra nas classes C, D e E, e em áreas
rurais. No que se refere à prestação de serviços em áreas rurais, deve ser prevista a utilização de
toda a capacidade do satélite SGDC da Telebrás, já que, como previsto no projeto original, ele se
presta ao atendimento social dessa parcela da população que não se encontra atendida. Estão nesse
caso cerca de 60 mil escolas, 2.300 munićıpios sem infraestrutura adequada de banda larga, postos
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de saúde, e de fronteira, órgãos e empresas governamentais. Recomenda-se o estabelecimento de
diferentes ńıveis de tarifa para os serviços de acordo com regiões do páıs e de acordo com classes
sociais dos usuários. Recomenda-se adicionalmente que a capacidade do SGDC seja integralmente
aplicada para o atendimento de áreas que tenham dificuldade de serem atendidas por outros formas
de infraestrutura.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários adicionais:

Inserir inciso VII – Promover poĺıticas e práticas ao desenvolvimento do empreendedorismo local e
a capacitação de pessoas de baixa renda, para fomento de receita e fonte de renda para desenvolver
à médio prazo regiões menos favorecida e assim propiciar o fomento da inclusão social e digital,
permitindo assim obter e remunerar serviços e fazer os investimentos de infraestrutura tão almejados
no páıs e setor de telecomunicações Justificativa: a ausência de incentivo nas poĺıticas e práticas
ao empreendedorismo local e a capacitação da população de baixa renda, desorganiza ainda mais
as prioridades do páıs em combater à miséria e promover a inclusão social e digital, nesse sentido
o permeio dos incentivos e poĺıticas públicas devem se unir e promover o rela desenvolvimento e
progresso em regiões menos favorecidas, sem deixar de lado outras regiões ainda precárias de avanços
em tecnologia e telecomunicações

Ericsson Telecomunicações S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários adicionais:

— Benef́ıcios da adoção de tecnologias padronizadas • Segurança e confiabilidade - A adesão
aos padrões ajuda a garantir segurança, confiabilidade e cuidados ambientais. Como resultado,
os usuários percebem os produtos e serviços padronizados como mais confiáveis - isso, por sua
vez, aumenta a confiança dos usuários, aumentando as vendas e a adoção de novas tecnologias.
• Apoio às poĺıticas e legislação governamentais - Os padrões são freqüentemente referenciados
por reguladores e legisladores para proteger os interesses dos usuários e de negócios e apoiar as
poĺıticas governamentais. Os padrões desempenham um papel central na poĺıtica da União Europeia
para um mercado único • Interoperabilidade - a capacidade dos dispositivos para trabalhar em
conjunto depende de produtos e serviços que atendam aos padrões. • Benef́ıcios empresariais - a
padronização fornece uma base sólida para desenvolver novas tecnologias e melhorar as práticas
existentes. Especificamente padrões: o Abrir o acesso ao mercado o Fornecer economias de escala
o Incentivar a inovação o Aumentar a conscientização sobre desenvolvimentos técnicos e iniciativas
• Escolha do consumidor - os padrões fornecem a base para novos recursos e opções, contribuindo
assim para o aprimoramento de nossas vidas diárias. A produção em massa baseada em padrões
fornece uma maior variedade de produtos acesśıveis aos consumidores. – Exemplo de cooperação
internacional para desenvolvimento de 5G: H2020: Um projeto que ocorre com financiamento do
governo Brasileiro e da União Européia para a elaboração de recomendações e estudos técnicos
a serem incorporados ao padrão do 5G chamado “5G-RANGE”. Este projeto tem participação
da Ericsson, Inatel, PqD, USP, UFC, UnB no lado Brasileiro e Universidade de TU-Dresden,
Carlos III Madri, Oulu na Finlandia e Telefónica no lado Europeu. É um exemplo de cooperação
multilateral que reforça o caráter colaborativo do desenvolvimento de novas tecnologias de acesso
a serviços de telecomunicações – neste caso, o 5G em zonas remotas e rurais. – Relevância
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do mercado brasileiro comparado ao mercado global de telecomunicações: O mercado brasileiro
de telecomunicações representa em torno de 4% do mercado mundial de telecomunicações –
em torno de 70 billhões de dólares anuais (fonte: Telebrasil) de um mercado de $1.5 trilhões
(fonte: OVUM), ao invés de se beneficiar dos ganhos de escala obtidos através da adoção de
tecnologias padronizadas e harmonizadas globalmente, como ocorreu com o GSM, WCDMA, LTE,
WiFi, Bluetooth e tantas outras. Fontes: http://www.etsi.org/standards/why-we-need-standards
https://www.ovum.com/ovum-forecasts-1-5-trillion-in-revenues-from-global-telecoms-media-market-
in-2021/ http://www.telebrasil.org.br/images/telebrasil/resumo executivo por servico/resumo-
executivo-finaceiro.pdf
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131



Competências do MCTIC

Art. 5o. Com respeito às poĺıticas públicas de que trata este decreto, compete ao
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC:
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Figura 59: Perfil geral das respostas
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Figura 60: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade

Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Helton Laureano de Camargo

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Incluir as associações de proteção ao consumidor.

Comentários:
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-

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Ver comentários adicionais. As contribuições do Clube de Engenharia, Instituto Telecom e Sindicato
dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro se encontram divididas pelos tópicos da Consulta nos
comentários adicionais.
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Art 5o. I - definir as diretrizes, as estratégias e os objetivos;
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Figura 61: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Cezar Augusto de Souza Santos

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

I - definir as diretrizes, as estratégias, os objetivos e acompanhar bem como divulgar os resultados

Comentários:

-

Helton Laureano de Camargo

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

incluir as organizações de proteção aos consumidores.

Comentários:

-

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:
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I - definir os as estratégias de execução das poĺıticas de telecomunicações considerando a Constituição
Federal no caṕıtulo sobre as comunicações e leis federais como o Marco Civil da Internet, o Código
Brasileiro de Telecomunicações, a Lei do Serviço de Acesso Condicionado, entre outras.

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

I - definir as diretrizes, as estratégias e os objetivos mediante estudos prévios de viabilidades técnica e
econômica realizados junto ao mercado, justificando a tomada de decisão da poĺıtica pública adotada

Comentários:

A contribuição tem por objetivo garantir que todas as iniciativas relativas ao setor de telecomu-
nicações tenham embasamento técnico e econômico sendo absolutamente defensáveis e considerem a
sustentabilidade do setor. Adicionalmente é importante considerar a possibilidade de licitações como
meio para o alcance dos objetivos propostos no Decreto
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Art 5o. II - definir as ações e os mecanismos de monitoramento e acompanhamento;

Nota explicativa: Por um problema do procedimento de configuração, as opções de avaliação do disposi-

tivo não foram apresentadas ao respondente. Mesmo assim, por meio dos campos aberto foi posśıvel coletar

a contribuição intencionada.

Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

II – definir as ações e os mecanismos de monitoramento e acompanhamento, no âmbito de sua
competência;

Comentários:

Cabe ao Poder Executivo, por meio do MCTIC, estabelecer as Poĺıticas Públicas e diretrizes es-
tratégicas para o setor de telecomunicações. Por seu turno, segundo a LGT, compete à Anatel,
autoridade administrativa independente e vinculada ao MCTIC, “adotar as medidas necessárias para
o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atu-
ando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente: I
- implementar, em sua esfera de atribuições, a poĺıtica nacional de telecomunicações;”. Nesse sentido,
há uma ńıtida separação de competências entre os agentes, cabendo à Anatel a responsabilidade pela
definição das ações necessárias para implantação da poĺıtica pública estabelecida pelo MCTIC, visto
ser um órgão de natureza técnica. Caso o MCTIC queira estabelecer ações e mecanismos de acom-
panhamento, só poderá fazê-lo na esfera de sua competência, monitorando a execução da poĺıtica
pública pela Anatel.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

A Telefônica discorda deste inciso e propõe sua exclusão.

Comentários:

O art. 18 da LGT (Lei no 9.472/1997) estabeleceu as competências do Poder Executivo quanto
ao setor de telecomunicações. As competências da Anatel, por seu turno, foram fixadas no art.
19, cabendo destacar o inciso I, que atribuiu à Agência o dever de implementar a poĺıtica nacional
de telecom. Se a ela cabe essa finalidade, não se pode terceirizar os respectivos meios. Cabe à
Anatel estabelecer métricas de acompanhamento para tanto. Desta forma, não cabe ao MCTIC

138



definir os mecanismos de monitoramento e acompanhamento dessas poĺıticas, sob pena de violação
das competências legais atribúıdas ao órgão regulador. Cumpre lembrar que o art. 8o, §2o, da
LGT, estabelece uma caracteŕıstica essencial deste órgão, qual seja, sua independência administrativa.
Subtrair da Agência, por meio de decreto, as ações e mecanismos de acompanhamento das poĺıticas
pública representa transferir ao Executivo prerrogativas que foram conferidas a ela por lei, o que não
é admisśıvel em nosso direito.

Carlos Roberto Pinto de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

definir as atividades e ações de monitoramento e avaliação, os responsáveis pela sua execução e os
processos de monitoramento e acompanhamento

Comentários:

-

Fabricio Lira Figueiredo

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Concordo.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do inciso II.

Comentários:

Propomos a exclusão do inciso II. JUSTIFICATIVA: A Definição de ações e mecanismos de monitora-
mento e acompanhamento são competência da Anatel, a qual já possui vasto ordenamento regulatório
neste sentido. A Lei Geral das Telecomunicações já prevê o estabelecimento de competências e di-
retrizes para a Anatel, especialmente em seu artigo 19. A Lei Geral de Telecomunicações (Lei no

9.472 de 1997), em seu artigo 9o, estabelece que “a Agência atuará como autoridade administra-
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tiva independente, assegurando-se lhe, nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exerćıcio
adequado de sua competência”.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

Exclusão do Inciso II

Comentários:

A definição de ações e mecanismos de monitoramento e acompanhamento, previstas no inciso II, são
competência da Anatel, que, inclusive, já conta com vasto ordenamento regulatório neste sentido.

Helton Laureano de Camargo

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

incluir as organizações de proteção aos consumidores.

Comentários:

-

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

CONCORDO

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Não preenchido
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Proposta de nova redação:

“II – definir as ações e os mecanismos de monitoramento e acompanhamento, no âmbito de sua
competência;”

Comentários:

Cabe ao Poder Executivo, por meio do MCTIC, estabelecer as poĺıticas públicas e diretrizes es-
tratégicas para o setor de telecomunicações. Já, por força da LGT – Lei no 9.472/97, compete à
Anatel ser uma autoridade administrativa independente e vinculada ao MCTIC, bem como “adotar
as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das tele-
comunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e
publicidade, e especialmente: I - implementar, em sua esfera de atribuições, a poĺıtica nacional de
telecomunicações; ” Assim, as competências entre esses dois órgãos são distintas e não se confundem.
Muito menos se sobrepõem. Nesse sentido, por força de lei, compete à Anatel a responsabilidade pela
definição, implantação, acompanhamento e controle das ações necessárias para execução da poĺıtica
nacional de telecom, visto ser um órgão de natureza técnica.

Escola São Francisco I

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Essas ações e os mecanismos de monitoramento e acompanhamento são essenciais para termos uma
boa qualidade de internet

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

II – Definir as ações e os mecanismos de monitoramento e acompanhamento das poĺıticas públicas
considerando a necessidade de transparência e prestação de contas aos cidadãos e prinćıpios previstos
na Constituição Federal e nas leis que regem o setor.

Comentários:

-

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada
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Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

II – definir as ações e os mecanismos de monitoramento e acompanhamento, incluindo a definição de
indicadores para viabilizar a avaliação de alcance dos resultados esperados;

Comentários:

Com o objetivo de avaliar se as poĺıticas de telecomunicações estão apresentando os resultados espe-
rados, é importante definir indicadores para cada um dos objetivos apresentados por este decreto.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

Exclusão do inciso

Comentários:

A definição de ações e mecanismos de monitoramento e acompanhamento são competências da Anatel,
a qual já possui vasto ordenamento regulatório neste sentido. A Lei Geral das Telecomunicações,
em seu artigo 9o, estabelece que “a agência atuará como autoridade administrativa independente,
assegurando-se lhe, nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exerćıcio adequado de sua
competência”, não cabendo, portanto, a instituição de supervisão por parte do Poder Executivo.

Paulo Tadeu

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Inserir padrões de qualidade mais espećıficos, hoje mudou muito o uso dos serviços de telecomu-
nicações, como o uso de dados, desta forma, a avaliação do serviço deveria ser fim a fim.

silvio antonio biazotto

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido
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Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Fiscalização

VALDENICE G. DE ANDRADE

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

Creio que se houver o apoio das ONG,s que atuam nesta área trará uma somativa mais ampla4

Comentários:

-
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Art 5o. III – estabelecer diretrizes complementares para ação regulatória da Agência
Nacional de Telecomunicações - Anatel, com vistas a atingir os objetivos e diretrizes
previstos neste Decreto;
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Excluir este inciso.

Comentários:

Conforme apontado nos comentários ao art. 5o, inciso II acima, o resguardo do caráter autônomo
da Anatel é imprescind́ıvel para a proteção da atuação técnica e independente da Agência. Além
disso, a Lei Geral de Telecomunicações estabelece extenso rol de atividades atribúıdas à Anatel, os
quais constituem objetivos institucionais da Agência e deverão ser por ela executados. O decreto
não poderia legitimamente impor essas diretrizes complementares à Agência sem que tal fato fosse
tido como uma intervenção branca no órgão regulador, sem amparo legal. Diante disso, a Telefônica
entende ser necessária a exclusão do inciso III do art. 5o do Decreto.

claudia silvano

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

estabelecer diretrizes complementares para ação regulatória da Agência Nacional de Telecomunicações
- Anatel, com vistas a atingir os objetivos e diretrizes previstos neste Decreto, SEMPRE OUVIDA
A SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR;

Comentários:

-

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do inciso III.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: A Definição de ações e mecanismos de monitoramento e acompanhamento são
competência da Anatel, a qual já possui vasto ordenamento regulatório neste sentido. A Lei Geral
das Telecomunicações já prevê o estabelecimento de competências e diretrizes para a Anatel, especi-
almente em seu artigo 19. A Lei Geral de Telecomunicações (Lei no 9.472 de 1997), em seu artigo 9o,
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estabelece que “a Agência atuará como autoridade administrativa independente, assegurando-se lhe,
nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exerćıcio adequado de sua competência”.

SOLINTEL

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Na literalidade do texto, ou seja, na forma como esse se dispõe, fica intŕınseco um enfraquecimento
das competências da Agência. Embora a Lei 9.472/1997 tenha sido alvo de diversos debates e seja
matéria em revisão, esta ainda se encontra vigente e em vigor e prevê expressamente em seu artigo
8o, §1o a natureza de autarquia especial conferida à Agência, sendo caracterizada por independência
administrativa e ausência de subordinação hierárquica. Nesse sentido, ao se subordinar à ANATEL
ao MCTIC estar-se-á por violar a competência regulatória e fiscalizatória atribúıda em sede de lei
ordinária à Agência, bem como a alteração por meio de Decreto não merece prosperar, sob pena de
violação da separação dos poderes.

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

as agencias reguladoras deveriam ser autonomas.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do inciso

Comentários:

A definição de ações e mecanismos de monitoramento e acompanhamento são competências da Anatel,
a qual já possui vasto ordenamento regulatório neste sentido. A Lei Geral das Telecomunicações,
em seu artigo 9o, estabelece que “a agência atuará como autoridade administrativa independente,
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assegurando-se lhe, nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exerćıcio adequado de sua
competência”, não cabendo, portanto, a instituição de supervisão por parte do Poder Executivo.
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Art 5o. IV - supervisionar o monitoramento e acompanhamento, a ser realizado pela
Agência, das ações decorrentes dos objetivos e diretrizes previstos neste Decreto;
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Excluir este inciso.

Comentários:

Novamente aqui, está-se diante de uma indevida ingerência do MCTIC sobre o órgão regulador,
retirando desse sua independência funcional estabelecida pela LGT. Vide comentários ao art. 5o,
inciso II acima.

Carlos Roberto Pinto de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

supervisionar e validar o monitoramento e acompanhamento, a ser realizado pela Agência, das ações
decorrentes dos objetivos e diretrizes previstos neste Decreto;

Comentários:

-

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do inciso IV.

Comentários:

Propomos a exclusão do inciso IV. JUSTIFICATIVA: A Definição de ações e mecanismos de monitora-
mento e acompanhamento são competência da Anatel, a qual já possui vasto ordenamento regulatório
neste sentido. A Lei Geral das Telecomunicações já prevê o estabelecimento de competências e di-
retrizes para a Anatel, especialmente em seu artigo 19. A Lei Geral de Telecomunicações (Lei no

9.472 de 1997), em seu artigo 9o, estabelece que “a Agência atuará como autoridade administra-
tiva independente, assegurando-se lhe, nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exerćıcio
adequado de sua competência”.
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OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do Incisco IV

Comentários:

Quanto à previsão do inciso IV, a Lei Geral de Telecomunicações (Lei no 9.472 de 1997) estabelece
em seu artigo 9o que “a Agência atuará como autoridade administrativa independente, assegurando-
se-lhe, nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exerćıcio adequado de sua competência”,
não cabendo, portanto, a instituição de supervisão por parte do Poder Executivo.

SOLINTEL

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Na literalidade do texto, ou seja, na forma como esse se dispõe, fica intŕınseco um enfraquecimento
das competências da Agência. Embora a Lei 9.472/1997 tenha sido alvo de diversos debates e seja
matéria em revisão, esta ainda se encontra vigente e em vigor e prevê expressamente em seu artigo
8o, §1o a natureza de autarquia especial conferida à Agência, sendo caracterizada por independência
administrativa e ausência de subordinação hierárquica. Nesse sentido, ao se subordinar à ANATEL
ao MCTIC estar-se-á por violar a competência regulatória e fiscalizatória atribúıda em sede de lei
ordinária à Agência, bem como a alteração por meio de Decreto não merece prosperar, sob pena de
violação da separação dos poderes.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

IV – periodicamente supervisionar o monitoramento e acompanhamento, a ser realizado pela Agência,
das ações decorrentes dos objetivos e diretrizes previstos neste Decreto e dar publicidade e aos resul-
tado dos monitoramentos e acompanhamentos;

Comentários:

-
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Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Com o objetivo de avaliar se as poĺıticas de telecomunicações estão apresentando os resultados es-
perados, é importante definir indicadores para cada um dos objetivos apresentados por este decreto.
Para dar publicidade às ações, os indicadores poderão ser apresentados à sociedade com frequência a
ser definida durante definições dos indicadores.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do inciso

Comentários:

A definição de ações e mecanismos de monitoramento e acompanhamento são competências da Anatel,
a qual já possui vasto ordenamento regulatório neste sentido. A Lei Geral das Telecomunicações,
em seu artigo 9o, estabelece que “a agência atuará como autoridade administrativa independente,
assegurando-se lhe, nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exerćıcio adequado de sua
competência”, não cabendo, portanto, a instituição de supervisão por parte do Poder Executivo.
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Art 5o. V - fomentar a participação da sociedade por meio de audiências e consultas
públicas, além de outros instrumentos;
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Fomentar a participação da sociedade por meio de audiências e consultas públicas e da criação grupo
formado por entidades de pesquisa, academia, empresas do setor operadoras e a sociedade civil
para discussão sobre tecnologias com potencial de introdução no mercado nacional, além de outros
instrumentos;

Comentários:

Deve ser estimulada a utilização de novas soluções tecnológicas que possam vir a se tornar aplicáveis
em larga escala, ao mesmo tempo em que estejam em consonância com as necessidades nacionais.
Nesse sentido, a participação de agentes do setor na discussão sobre quais tecnologias possuem maior
aplicabilidade à realidade brasileira se faz essencial para garantir a efetividade das poĺıticas públicas
no setor.
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Art 5o. VI - promover parcerias entre o Poder Público Federal e as entidades privadas
para o alcance dos objetivos previstos neste Decreto; e
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Figura 69: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

claudia silvano

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

promover parcerias entre o Poder Público Federal, EM ESPECIAL COM A SECRETARIA NA-
CIONAL DO CONSUMIDOR e as entidades privadas para o alcance dos objetivos previstos neste
Decreto; e

Comentários:

-

155



Art 5o. VII - estabelecer contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos
legais necessários ao alcance dos objetivos.
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Figura 71: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

VII - estabelecer licitações, contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos legais ne-
cessários ao alcance dos objetivos

Comentários:

É importante considerar o instrumento licitatório como meio para alcançar os objetivos pretendidos
de expansão dos serviços de telecomunicações, garantindo isonomia e competitividade no setor

157



Comentários adicionais

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

A PROTESTE não só concorda com as competências atribúıdas pela proposta do decreto submetido
à consulta pública, tendo em vista o que está disposto no art. 87, inc. II, da Constituição Federal, mas
também espera que estas atribuições sejam de fato exercidas, ao contrário do que vem ocorrendo há
anos, com impactos negativamente decisivos para o atraso do Brasil na implantação de infraestrutura
que atenda a demanda da sociedade e às finalidades de inclusão digital.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

JUSTIFICATIVA: A Definição de ações e mecanismos de monitoramento e acompanhamento são
competência da Anatel, a qual já possui vasto ordenamento regulatório neste sentido. A Lei Geral
das Telecomunicações já prevê o estabelecimento de competências e diretrizes para a Anatel, especi-
almente em seu artigo 19. A Lei Geral de Telecomunicações (Lei no 9.472 de 1997), em seu artigo 9o,
estabelece que “a Agência atuará como autoridade administrativa independente, assegurando-se lhe,
nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exerćıcio adequado de sua competência”.

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

[Estas contribuições foram elaboradas pelo Clube de Engenharia, Instituto Telecom e Sindicato dos
Engenheiros do Rio de Janeiro] 4. Para que a universalização se realize plenamente, as tarifas dos
serviços devem ser fixadas com caracteŕısticas de modicidade, de modo que não haja exclusão digital
pela inadequação da renda do usuário ao pagamento. Conforme já identificado por relatórios do
CGI.br, a ocorrência de não atendimento de banda larga em domićılios no Brasil, se concentra nas
classes C, D e E, e em áreas rurais. No que se refere à prestação de serviços em áreas rurais, deve ser
prevista a utilização de toda a capacidade do satélite SGDC da Telebrás, já que, como previsto no
projeto original, ele se presta ao atendimento social dessa parcela da população que não se encontra
atendida. Estão nesse caso cerca de 60 mil escolas, 2.300 munićıpios sem infraestrutura adequada
de banda larga, postos de saúde, e de fronteira, órgãos e empresas governamentais. Recomenda-
se o estabelecimento de diferentes ńıveis de tarifa para os serviços de acordo com regiões do páıs
e de acordo com classes sociais dos usuários. Recomenda-se adicionalmente que a capacidade do
SGDC seja integralmente aplicada para o atendimento de áreas que tenham dificuldade de serem
atendidas por outros formas de infraestrutura. 5. Reforça-se a necessidade de que as pesquisas e
desenvolvimentos estejam alinhadas com as condições da infraestrutura do páıs e das carências da
população. Devem ser estimuladas as utilizações de novas soluções tecnológicas que possam vir a
se tornar aplicáveis em larga escala (exemplos: padrões g.fast e xg.fast, que atingem velocidades de
Gbit/s em cabos de pares). Para tal, o MCTIC deve estar aparelhado para que a busca pela inovação
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e a aplicação de uma nova tecnologia adequada às condições brasileiras sejam rapidamente testadas
e adotadas pelas Operadoras dos serviços. Recomenda-se a criação de um grupo constitúıdo por
entidades nacionais de pesquisa, a Academia, Consultorias, Operadoras e entidades da sociedade,
de forma que possam ser apontadas as tecnologias com reais possibilidades de serem introduzidas
nas redes brasileiras. 6. A indústria nacional de telecomunicações deve desfrutar de incentivos para
produção de equipamentos e sistemas com conteúdo local. O cont́ınuo descaso com a indústria do
setor vem fazendo decrescer o atendimento das demandas internas por produção nacional, que no
passado já tiveram ı́ndices maiores do que 70%, e que no momento são preponderantemente feitas
por fornecimentos importados. A Telebrás, como prestadora de serviços genuinamente nacional,
deveria executar poĺıtica de compra com prioridade a empresas que tivessem cadeia produtiva local.
Recomenda-se iniciativas no sentido de elaboração de benef́ıcios fiscais tais como os adotados por
ocasião do Plano Nacional de Banda Larga – PNBL.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários adicionais:

Inclusão de inciso: VIII – Desregulamentar o setor de telecomunicações em regiões competitivas,
construindo um modelo mais co-participativo e menos fiscalizador.
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Figura 73: Nuvem de Palavras dos termos observados nos Comentários adicionais.
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Diretrizes para poĺıtica de Inclusão Digital

Art. 6o. As poĺıticas públicas de inclusão digital do governo federal produzidas ou
conduzidas pelo MCTIC e implementadas por meio de programas, projetos e ações,
observarão as seguintes diretrizes:
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Figura 74: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

A PROTESTE propõe a inclusão de um primeiro inciso: I – garantir mecanismos de governança
multiparticipativos, nos termos dos incs. I e II, do art. 24, do Marco Civil da Internet, com a
participação do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br);
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Comentários:

A Lei 12.965/2014 - o Marco Civil da Internet, traz entre seus objetivos a inclusão digital e, ao
tratar dos Poderes Públicos nos arts. 24 e seguintes, determina que, entre as diretrizes orientadoras
da atuação dos órgãos da administração estão: ’I - o estabelecimento de mecanismos de governança
multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com a participação do governo, do setor
empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica; II - promoção da racionalização da gestão,
expansão e uso da internet, com participação do Comitê Gestor da internet no Brasil’. Portanto, a
PROTESTE entende que as poĺıticas públicas do governo federal voltadas para a inclusão digital
devem observar as determinações do Marco Civil da Internet, atuando no sentido de integrar o
CGI.br de modo a garantir mecanismos de governança multissetorial, bem como que as diretrizes
relativas ao desenvolvimento e uso da Internet no Brasil conte com a participação do CGI.br.

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Ver comentários adicionais. As contribuições do Clube de Engenharia, Instituto Telecom e Sindicato
dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro se encontram divididas pelos tópicos da Consulta nos
comentários adicionais.

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A utilização pela população de dispositivos móveis conectados à internet é crescente, e não apenas
pelas classes de maior poder aquisitivo. Esse crescimento é resultado das vantagens que todos que
já os utilizamos experimentamos diariamente: mobilidade, agilidade, facilidade, praticidade. Consi-
derando isso, para fomentar a inclusão digital o governo deve considerar diminuir/eliminar barreiras
na utilização de dispositivos móveis por uma grande parcela da população. Essas iniciativas incluem
tornar os custos dos smartphones mais acesśıveis, implementar soluções como o 0800 dados, desenvol-
ver aplicativos para acesso a serviços públicos, ampliar a conectividade, entre outros. A Qualcomm
se coloca à disposição para contribuir com mais informações sobre os benef́ıcios e como avançar não
apenas em cada uma dessas como também em outras ações relacionadas.
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Art 6o. I - estimular a formação e capacitação dos servidores públicos e da po-
pulação para utilização das TIC como ferramentas para melhoria dos serviços públicos
e promoção da cidadania;
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Figura 76: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Considerar o comentário no Art 6o.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

II – Fomentar a oferta de meios f́ısicos e serviços necessários ao acesso às redes de telecomunicações,
sistemas e serviços baseados em TIC, pela população em comunidades localizadas em regiões remotas
ou em situação de vulnerabilidade social

Comentários:

-

Sérgio Murilo Monteiro Coelho

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva
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Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Inserir no contexto de formação a figura do Agente de Inclusão Digital e/ou Monitor de Telecentro
como protagonista no processo de melhorias dos serviços públicos.

166



Art 6o. II - implantar e/ou manter meios f́ısicos e serviços necessários ao acesso às
redes de telecomunicações, sistemas e serviços baseados em TIC, pela população em
comunidades localizadas em regiões remotas ou em situação de vulnerabilidade social;
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Figura 78: Perfil geral das respostas
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167



Propostas de nova redação e Comentários

Americo Bernardes

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

II - implantar meios f́ısicos e serviços necessários para o acesso às redes de telecomunicações, sistemas
e serviços baseados em TIC, pela população em comunidades localizadas em regiões remotas, em
localidades com prestação inadequada ou inexistente desses serviços ou em situação de vulnerabilidade
social;

Comentários:

-

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

II – Fomentar a oferta de meios f́ısicos e serviços necessários ao acesso às redes de telecomunicações,
sistemas e serviços baseados em TIC, pela população em comunidades localizadas em regiões remotas
ou em situação de vulnerabilidade social;

Comentários:

JUSTIFICATIVA: Parece mais adequado que o Estado promova meios necessários e condição ade-
quada para a atuação de entes privados do que a implantação, pelo próprio Poder Público, de meios
f́ısicos e serviços necessários. O Plano Nacional de Conectividade está desenhado em pilares de finan-
ciamento ao investimento privado, notadamente por TAC, migração de concessão para autorização e
uso do FUST, assim, investimento público direto pode trazer incerteza na precificação correta dos in-
vestimentos pela iniciativa privada. Acreditamos que não faz sentido para o Ministério a implantação
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e a manutenção de meios f́ısicos para redes de telecomunicações. O papel da poĺıtica pública deveria
ser o de fomentar a instalação desses meios e serviços via incentivos e/ou obrigações.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

II – fomentar a oferta de meios f́ısicos e serviços necessários ao acesso às redes de telecomunicações,
sistemas e serviços baseados em TIC, pela população em comunidades localizadas em regiões remotas
ou em situação de vulnerabilidade social;

Comentários:

Parece mais adequado que o Estado promova meios necessários e condição adequada para a atuação
de entes privados do que a implantação, pelo próprio Poder Público, de meios f́ısicos e serviços
necessários. O Plano Nacional de Conectividade está desenhado em pilares de financiamento ao
investimento privado, notadamente por TAC, migração de concessão para autorização e uso do FUST,
assim, investimento público direto pode trazer incerteza na precificação correta dos investimentos pela
iniciativa privada.

Helton Laureano de Camargo

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Implantar rede de telecomunicações a toda população de regiões remotas.

Comentários:

-

Jose Claudio Lima de Siqueira

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Talvez seja uma ação mais de cunho social do que de tecnologia da informação - TIC em si. A
vulnerabilidade social não deixaria de existir pelo fato de que o conjunto social tem acesso a meios
de comunicação. Poĺıticas públicas atuariam melhor neste contexto.
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Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

trocar meios fisicos por meios de comunicação (infra estrutura cabeada, rádio, satélite

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

apenas depois que deficit publico for resolvido e que saude e educação estiverem bem atendidos.
governo precisa ter prioridades e não atuar em todas as frentes ao mesmo tempo.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

II – implantar e/ou garantir a implantação e manutenção dos meios f́ısicos e serviços necessários
ao acesso às redes de telecomunicações, sistemas e serviços baseados em TIC, pela população em
comunidades localizadas em regiões remotas ou em situação de vulnerabilidade social;

Comentários:

-

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

170



-

Comentários:

Considerar o comentário no Art 6o.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

II – Fomentar a oferta de meios f́ısicos e serviços necessários ao acesso às redes de telecomunicações,
sistemas e serviços baseados em TIC, pela população em comunidades localizadas em regiões remotas
ou em situação de vulnerabilidade social

Comentários:

Acreditamos que não faz sentido para o Ministério a implantação e a manutenção de meios f́ısicos
para redes de telecomunicações. O papel da poĺıtica pública deveria ser o de fomentar o incentivo
público e fiscal à aquisição de equipamentos, sistemas e serviços às empresas e população e não a
instalação desses meios e serviços via incentivos e/ou obrigações.

Sérgio Murilo Monteiro Coelho

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Muitas Prefeituras tem investido em redes de fibra óptica e mantém contratos com empresas que
disponibilizam acesso a internet. Acredito que um bom levantamento dessa infraestrutura disponibi-
lizada pelas Prefeituras, poderia fornecer dados que facilitaria estudo de viabilidade para implantação
de diversos centros de inclusão digital, principalmente nos lugares de maior vulnerabilidade onde o
sinal de internet não chega. Cabe na proposta de poĺıticas públicas o termo ’Parceria’ com essas
prefeituras e empresas do setor de telecomunicações.
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Art 6o. III - fomentar a gestão sustentável e compartilhada de bens de informática
e outros dispositivos, no âmbito da politica de desfazimento de bens eletrônicos do
governo federal; e
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Não quero opinar

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Jose Claudio Lima de Siqueira

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Não aplicável ao setor econômico.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Solicitamos a exclusão do inciso por falta de aderência ao escopo da politica pública proposta.

Sérgio Murilo Monteiro Coelho

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-
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Comentários:

Fixar no texto a importância da metarreciclagem com iniciativa das prefeituras e organizações da soci-
edade civil. Bem como fomentar a implantação dos Centros de Recondicionamento de Computadores
com gestão compartilhada entre MCTIC x Prefeituras x Organizações da Sociedade Civil.
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Art 6o. IV - apoiar implementação de serviços de governo eletrônico voltados à melhoria
e transparência da gestão pública, e à ampliação da participação da população.
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Figura 82: Perfil geral das respostas

3
5

23

112
000 000 000

55

44

0

10

20

30

40

Concordo Concordo
com ressalva

Discordo Sem opinião
formada

Não quero
opinar

Não preenchido

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 r

es
po

nd
en

te
s

Tipo de pessoa ou Entidade Pessoa Física Terceiro Setor
ou Outro Empresa Privada

Figura 83: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade

175



Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

claudia silvano

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

apoiar implementação de serviços de governo eletrônico voltados à melhoria e transparência da gestão
pública, DE MODO A GARANTIR EFETIVAMENTE à ampliação da participação da população.

Comentários:

-

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Considerar o comentário no Art 6o.

Sérgio Murilo Monteiro Coelho

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:
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-

Comentários:

Os Centros de Inclusão Digital poderão se tornar Centro de Atendimento ao Cidadão com serviços
de: Governo Eletrônico; Educação a Distância e Universidade Aberta do Brasil; Inserção ao Mercado
de Trabalho através de portais de emprego; Telecentros e Cultura Digital. Sobre a participação da
população os Conselhos Gestores desses espaços públicos funcionam bem com o protagonismo dos
Agentes de Inclusão Digital que articulam e animam a comunidade.
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Comentários adicionais

Americo Bernardes

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

adicionar parágrafo único: Parágrafo Único: A fim de garantir a implantação de serviços previstos no
Inciso II, O MCTIC poderá credenciar prestadores de serviços de telecomunicações, cujas atribuições
e compromissos serão estabelecidos em instrumento próprio.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

JUSTIFICATIVA: Parece mais adequado que o Estado promova meios necessários e condição ade-
quada para a atuação de entes privados do que a implantação, pelo próprio Poder Público, de meios
f́ısicos e serviços necessários. O Plano Nacional de Conectividade está desenhado em pilares de finan-
ciamento ao investimento privado, notadamente por TAC, migração de concessão para autorização e
uso do FUST, assim, investimento público direto pode trazer incerteza na precificação correta dos in-
vestimentos pela iniciativa privada. Acreditamos que não faz sentido para o Ministério a implantação
e a manutenção de meios f́ısicos para redes de telecomunicações. O papel da poĺıtica pública deveria
ser o de fomentar a instalação desses meios e serviços via incentivos e/ou obrigações.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

sugere adicionar incentivo à demanda como um quinto pilar, que poderia ser realizado na forma
de desoneração. Criar mecanismos que facilitem o acesso a dispositivos 4G – e 5G no futuro –
além de computadores, tablets, CPEs e outros elementos de uso e acesso à rede permite que se
estenda a presença da digitalização no cotidiano da população, sobretudo aquela de renda mais
baixa. Redução de impostos sobre os dispositivos de acesso mencionados acima e redução da carga
tributária e de fundos que incide sobre a prestação de serviços de telecomunicações são incentivos
diretos que podem ter um papel fundamental em reduzir a barreira de acessibilidade do serviço de
banda larga móvel que hoje representa uma barreira para adoção de serviço de internet por 37% da
população Brasileira, segundo estudo da GSMA Digital Inclusion in Latin America 2016 O mesmo
estudo aponta que para a parcela de 40% da população com renda mais baixa, o custo total de
propriedade de um telefone celular é maior 10% do valor da renda média, enquanto que esse valor
deveria ser de 5% para ser considerado adequado. Naturalmente, é um reflexo dos altos tributos
que incidem tanto sobre os terminais quanto sobre a prestação dos serviços de telecomunicações no
páıs, dos mais altos do mundo. Referência: Digital inclusion in Latin America and the Caribbean:
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=895f6c0a1efa7a25f5d6b4ff874e92f1&download
https://gsmaintelligence.us2.list-manage.com/track/click?u=56402d3944a50175491cb92fb&id=a36452ec69&e=a0c74fa817
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Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

[Estas contribuições foram elaboradas pelo Clube de Engenharia, Instituto Telecom e Sindicato dos
Engenheiros do Rio de Janeiro] 7. Dentre os 18 artigos do decreto, nada menos do que 5 são dedicados
aos Termos de Ajustamento e Conduta – TACs. Os primeiros TACs analisados foram severamente
criticados pela área técnica do Tribunal de Contas da União – TCU, muito embora aprovados no
plenário, com votos bastante contraditórios. Como envolvem um volume de recursos grande e pela
quantidade de TACs que se sucederão, obviamente o acompanhamento e a fiscalização desses inves-
timentos precisam ter transparência, para que a sociedade possa acompanhar e saber do benef́ıcio
advindo. Recomenda-se adicionalmente uma avaliação cuidadosa sobre os termos de sua aplicação e
das inúmeras ressalvas colocadas pelo TCU.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

Incluir um item: V - garantir mecanismos de governança multiparticipativos, nos termos dos incs. I
e II, do art. 24, do Marco Civil da Internet, com a participação do Comitê Gestor da Internet no
Brasil (CGI.br);

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários adicionais:

Inserir inciso V –promover incentivo público e fiscal para aquisição de equipamentos, sistemas e
serviços em TIC, pelas empresas e população, visando estimular o uso e desenvolvimento local à
inclusão digital Justificativa: O papel da poĺıtica pública deveria ser o de fomentar o incentivo
público e fiscal à aquisição de equipamentos, sistemas e serviços às empresas e população e não a
instalação desses meios e serviços via incentivos e/ou obrigações.

Sérgio Murilo Monteiro Coelho

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

É importante inserir no Decreto a capacitação de mão de obra utilizando as TICs. A utilização de
projeto como o FABLAB. O software livre como sistema preferencial para viabilidade desse tipo de
projeto e uma especial importância ao uso das Tecnologias Assistivas em todo o processo de inclusão
digital.
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Ericsson Telecomunicações S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários adicionais:

A Ericsson sugere adicionar incentivo à demanda como um quinto pilar, que poderia ser realizado
na forma de desoneração. Criar mecanismos que facilitem o acesso a dispositivos 4G – e 5G no
futuro – além de computadores, tablets, CPEs e outros elementos de uso e acesso à rede permite que
se estenda a presença da digitalização no cotidiano da população, sobretudo aquela de renda mais
baixa. Redução de impostos sobre os dispositivos de acesso mencionados acima e redução da carga
tributária e de fundos que incide sobre a prestação de serviços de telecomunicações são incentivos
diretos que podem ter um papel fundamental em reduzir a barreira de acessibilidade do serviço de
banda larga móvel que hoje representa uma barreira para adoção de serviço de internet por 37% da
população Brasileira, segundo estudo da GSMA Digital Inclusion in Latin America 2016 O mesmo
estudo aponta que para a parcela de 40% da população com renda mais baixa, o custo total de
propriedade de um telefone celular é maior 10% do valor da renda média, enquanto que esse valor
deveria ser de 5% para ser considerado adequado. Naturalmente, é um reflexo dos altos tributos
que incidem tanto sobre os terminais quanto sobre a prestação dos serviços de telecomunicações no
páıs, dos mais altos do mundo. Referência: Digital inclusion in Latin America and the Caribbean:
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=895f6c0a1efa7a25f5d6b4ff874e92f1&download
https://gsmaintelligence.us2.list-manage.com/track/click?u=56402d3944a50175491cb92fb&id=a36452ec69&e=a0c74fa817

VALDENICE G. DE ANDRADE

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

Tudo isto começando na escola com o treinamento dos professores e demais funcionários. Que os
laboratórios de informática sejam instalados e funcionem para comunidade escolar e comunidade
vizinha.
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Diretrizes para a Anatel

Art. 7o. A Anatel, de acordo com as competências estabelecidas pela Lei no 9.472, de 16
de julho de 1997, implementará e executará a regulação do setor de telecomunicações,
orientada pelas poĺıticas estabelecidas pelo MCTIC e pelas seguintes diretrizes:

●

●

● ● ●

●

26,97%

4,49%

67,42%

24

4
0 1 0

60

0

20

40

60

0%

25%

50%

75%

100%

Concordo Concordo
com ressalva

Discordo Sem opinião
formada

Não quero
opinar

Não preenchido

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 r

es
po

nd
en

te
s

F
requência relativa
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alterar a redação ao art. 7o, conforme segue: Art. 7o. A Agência Nacional de Telecomunicações
- ANATEL, de acordo com as competências estabelecidas pela Lei no 9.472, de 16 de julho de
1997, e assegurada sua autonomia financeira, orçamentária e funcional, implementará e executará
a regulação do setor de telecomunicações, orientada pelas poĺıticas estabelecidas pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e pelas seguintes diretrizes:

Comentários:

Vide comentários ao art. 5o, inciso II acima.

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva
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Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Ver comentários adicionais. As contribuições do Clube de Engenharia, Instituto Telecom e Sindicato
dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro se encontram dividias pelos tópicos da Consulta nos
comentários adicionais.
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Art 7o. I - promover a concorrência e a livre iniciativa;
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Embora tal diretriz já constasse do Decreto no 8.776/16–Brasil Inteligente, é importante mantê-la
em destaque e repisar ações e iniciativas no âmbito da Anatel que devem, especialmente para as
prestadoras regionais e de menor porte - que não são consideradas detentoras de Poder de Mercado
Significativo-PMS -, incentivar a competição e atrair novos empreendimentos: - estabelecimento
imediato de regras assimétricas que reduzam o fardo regulatório para as prestadoras de pequeno
porte-PPP. Tais regras devem ser definidas com urgência e estabelecidas ainda no 1oSEM18; - em
conjunto com a ANEEL, garantir o cumprimento pleno da Resolução Conjunta no 4/14 tanto com
relação tanto ao valor de uso dos postes quanto à regularização da infraestrutura; - assegurar a
aplicação dos valores de referência, em especial de EILD, decorrentes da aplicação do modelo de
custos setorial, que não são praticados; - nova rodada de licitação de espectro 4G para prestadores
de menor porte; - entre outras.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

claudia silvano

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

promover a concorrência, livre iniciativa E O RESPEITO AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES;

Comentários:

-
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Nextel Telecomunicações Ltdas

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Tal diretriz, além de constar dos principais instrumentos normativos de telecom, bem como das
Poĺıticas Públicas para o setor, deve ser mantida como premissa neste Decreto e, sobretudo, resultar
em ações concretas para o estabelecimento de um ambiente competitivo justo e equilibrado. Assim,
com vistas a concretizar tal diretriz e produzir efeitos esperados, a NEXTEL torna a defender: -
estabelecimento imediato de regras assimétricas que reduzam o fardo regulatório para as prestadoras
de pequeno/médio porte. Tais regras, que já estão em debate na Anatel, devem ser definidas com
urgência e estabelecidas ainda no 1oSEM18; - que toda e qualquer infraestrutura implantada com
recursos mencionados no art. 8 deste Decreto deve ser objeto de compartilhamento, independente,
por exemplo, do momento em que estiver sido iniciada a negociação do TAC.

Urbano Possidônio de Carvalho Jr.

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

promover a livre iniciativa com equiĺıbrio concorrencial, estabelecido mediante parâmetros pré-
definidos por área de cobertura.

Comentários:

Limitar o acesso de prestadores de serviços por área de cobertura, mediante critérios pré-estabelecidos,
visando impedir uma avalanche concorrencial em determinadas áreas, que comprometem os recursos
de infraestrutura pública, a rentabilidade das empresas e prejudica a qualidade de serviço.
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Art 7o. II - estimular negócios inovadores que desenvolvam o uso de serviços conver-
gentes;
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Figura 89: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Embora tal diretriz também já constasse do Decreto no 8.776/16–Brasil Inteligente, é importante
mantê-la em destaque e repisar ações e iniciativas no âmbito da Anatel que ajudam a otimi-
zar/potencializar novos negócios e evoluir na relação com os usuários: - conclusão da revisão do
Regulamento Geral de Interconexão com vistas a desburocratizar, atualizar e dar celeridade ao en-
caminhamento do tráfego de voz tradicional; - estabelecimento da numeração para o Serviço de
Comunicação Multimı́dia; - revisão das regras para licenciamento de estações com radiofrequências,
principalmente as utilizadas para multisserviços de telecom, que já está em discussão no âmbito do
Regulamento Geral de Licenciamento.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alterar a redação do inciso II, conforme segue: “II - estimular a geração de investimentos que pro-
movam negócios inovadores e que desenvolvam o uso de serviços convergentes;”

Comentários:

A poĺıtica pública de telecomunicações deve incorporar, nas diversas esferas da administração pública,
o prinćıpio de est́ımulo à geração de investimentos habilitadores de inovação, desenvolvimento tec-
nológico e implantação de infraestrutura.

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Além de estimular negócios inovadores, a Anatel deve potencializar soluções já dispońıveis que per-
mitam a complementaridade das redes. A intensificação do uso do satélite, por meio da ampliação de
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sua competitividade, é uma dessas alternativas. Assim, a ABRASAT pleiteia a revisão do PPDESS
visto que a metodologia está desatualizada, culminando em valor de referência distorcido frente à
realidade de mercado. Os processos de licitação têm se pautado por um viés arrecadatório que afeta
o custo final da capacidade, dificulta o desenvolvimento de negócios e reduz a competitividade de
seu uso como rede de transporte. O PPDESS deve ser alinhado à recomendação da ITU e ao que
é praticado por reguladores de outros páıses: licenciamento da capacidade de satélites baseado no
custo administrativo. Sugere-se que a outorga de direitos independa da largura de banda, o tempo
de licenciamento seja utilizado como ponderador e haja aproximação dos requisitos para satélites
brasileiros e estrangeiros.

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

desde que esse estimulo não envolva uso de recursos públicos, que devem ser direcionados à redução
do deficit publico, saude e educação.
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Art 7o. III - adotar de procedimentos céleres para a resolução de conflitos;
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Embora tal diretriz também já constasse do Decreto no 8.776/16–Brasil Inteligente, e como já des-
crito na contribuição aos incisos I e II deste artigo, há, pelo menos, duas iniciativas que devem ser
privilegiadas de imediato pela Anatel: - em conjunto com a ANEEL, garantir o cumprimento pleno
da Resolução Conjunta no 4/14 tanto com relação tanto ao valor de uso dos postes quanto à regu-
larização da infraestrutura; - assegurar a aplicação dos valores de referência, em especial de EILD,
decorrentes da aplicação do modelo de custos setorial, que não são praticados;

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

III – adotar procedimentos céleres para a resolução de conflitos, respeitado o direito à defesa e ao
contraditório

Comentários:

-
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Art 7o. IV – estimular à expansão e compartilhamento de infraestrutura;
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Outra diretriz que também já constava do Decreto no 8.776/16–Brasil Inteligente, mas que deve ser
desdobrada em duas frentes por parte da Anatel: - Incentivar os acordos por meio da aprovação
em regime célere, ou mesmo dispensa de anuência prévia, de compartilhamentos de rede e espectro
para prestadoras de pequeno porte com reduzida participação de mercado. O cenário mundial e o
brasileiro apontam para soluções que já são amplamente utilizadas em redes 3G e 4G, por exemplo;
- Estabelecer a obrigação de compartilhamento das infraestruturas decorrentes de investimentos do
TAC ou adaptação das concessões do STFC. Neste caso, o compartilhamento deve ser obrigatório
e pleno desde o seu nascedouro, respaldado em medidas de governança/supervisão bastante ŕıgidas
(controladas de forma independente/externa) e com publicidade e disponibilidade de informações
desde a elaboração do projeto e não somente após a instalação da infraestrutura, com vistas a evitar
distorções artificiais na competição.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Nextel Telecomunicações Ltdas

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:
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A NEXTEL defende que que toda e qualquer infraestrutura implantada com recursos mencionados
no art. 8 deste Decreto deve ser objeto de compartilhamento, independente, por exemplo, do mo-
mento em que estiver sido iniciada a negociação do TAC. Adicionalmente, propõe que os acordos de
compartilhamento de rede e espectro que envolvam prestadoras sem Poder de Mercado Significativo
ou com reduzida participação de mercado sejam tratados e aprovados em regime de celeridade (“fast
track”) com o objetivo de agilizar o uso da infraestrutura.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

IV – garantir a expansão e compartilhamento de infraestrutura através de mecanismos regulatórios;

Comentários:

-

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

IV – garantir a expansão e compartilhamento de infraestrutura através de mecanismos regulatórios;

Comentários:

O Estado, através de suas poĺıticas e obrigações, tem o poder para determinar como devem ser
executadas as ações, principalmente quando advir de recursos públicos do orçamento, logo, estimular
não seria o termo adequado para um decreto que tem por objetivo ordenar as poĺıticas públicas de
telecom.

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

desde que est́ımulo à expansao não envolva recursos públicos. estimular o compartilhamento da
infraestrutura é muito importante.
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Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

IV – garantir a expansão e compartilhamento de infraestrutura, considerando a otimização dos re-
cursos e reduzindo o impacto socioambiental, por meio de mecanismos regulatórios

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

IV – estimular a expansão e compartilhamento de infraestrutura de forma onerosa, ociosa e dispońıvel
à comercialização de compartilhamento

Comentários:

Não se pode pensar em compartilhamento sem analise de viabilidade técnica e sem ser a t́ıtulo oneroso
uma vez que a manutenção da infraestrutura pressupõe investimentos constantes e planejamento de
longo prazo para garantia de prestação de serviço com qualidade adequada.
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Art 7o. V - promover a gestão eficiente de espectro de radiofrequência de forma ampliar
a qualidade e expandir os serviços de telecomunicações, em especial a conectividade em
banda larga;
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Acerca deste item, a ABRINT reconhece a atuação da Anatel na condução da licitação no 2/2015,
apesar das dificuldades enfrentadas por conta de seu ineditismo e de sua amplitude. Por conta do
interesse e da perspectiva de ampliação das redes com tecnologias 4G-TDD, é fundamental que a
Anatel já promova nova licitação com as frequências não outorgadas neste certame e defina novas
faixas para a expansão da cobertura por meio de radiofrequências para os prestadores regionais.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alterar a redação ao inciso V, conforme segue: “V – promover a gestão de espectro eficiente de
radiofrequência de forma a ampliar investimentos, melhorar a qualidade e expandir os serviços de
telecomunicações, em especial a conectividade em banda larga;”

Comentários:

A Telefônica observa que a gestão do uso eficiente do espectro já é atribuição da Anatel, (art. 19,
inciso VIII e art. 160 da LGT), sendo regulamentada por meio de resoluções espećıficas, como o
Reg. de Uso do Espectro de Radiofrequências (RF) - Res. no 671, de 03 /11/2016. É fundamental
estimular novos investimentos na cobertura dos serviços móveis, sobretudo a partir da disponibilização
de novas faixas de RF e da revisão das condições de renovação das autorizações vigentes. Licitações
para outorga de uso de RF devem estar alinhados à poĺıtica pública de ampliação da banda larga, não
priorizando apenas o caráter arrecadatório. Quanto maior for o valor necessário para obter o direito
de uso do espectro, menor será o montante que a prestadora poderá investir em implantação de infra
e ampliação da cobertura. Deve haver maior alinhamento entre a Anatel e os órgãos de controle,
como o TCU, para que outros fatores relevantes além do valor arrecadado, sejam considerados em
licitações.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:
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Discordo

Proposta de nova redação:

V – promover a gestão eficiente de espectro de radiofrequência de forma ampliar a qualidade e expandir
os serviços de telecomunicações, em especial a conectividade em banda larga, promovendo condições
justas de concorrência entre as prestadoras, especialmente nas faixas de frequência abaixo de 1GHz;

Comentários:

As faixas de frequência baixas são essenciais para a melhor prestação do serviço de telecomunicações,
especialmente em grandes centros urbanos, dada sua melhor capacidade de penetração. Nesse sentido,
é necessário expressamente consignar a necessidade de promoção de condições para distribuição menos
desigual das mesmas, a fim de que todas as prestadoras possam competir em igualdade de condições.
A medida em questão, embora nova no Brasil, já vem sendo adotada em páıses europeus e nos
Estados Unidos, onde novas licitações de faixas de frequência abaixo de 1GHZ possuem limitação à
participação de prestadoras que já possuam direito de uso de grande percentual destas faixas.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Acrescentar ao texto proposta a redação: ’além de promover a identificação e alocação de novas bandas
de frequência, de maneira a assegurar a quantidade de espectro necessária para redes celulares no
futuro.”

Comentários:

-

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

O espectro é um recurso escasso e finito, sendo essencial para o segmento satélite. Portanto, a
gestão eficiente, associada a um planejamento estruturado de plano de frequência e de mitigação de
interferências, é fator determinante para a prestação do serviço na medida em que: - a demanda
pelo uso vem crescendo sistematicamente e deve ser ampliada com soluções futuras em IoT e 5G; -
satélites geralmente suportam serviços que não podem ser fornecidos por outros meios; - proteção
contra interferência prejudicial é essencial; - os serviços via satélite já compartilham ativamente o
espectro com outros serviços (principalmente, links fixos terrestres) com apenas 3-4% do espectro
utilizado pelo satélite de forma exclusiva. Portanto, a materialização desta diretriz é mandatória
para que o satélite continue sendo um véıculo capaz de promover a ampliação da conectividade no
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páıs.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

V – promover a gestão eficiente de espectro de radiofrequência de forma a ampliar a qualidade e
expandir os serviços de telecomunicações, em especial a conectividade em banda larga, considerando
a necessária participação social neste processo;

Comentários:

-

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

V – promover a gestão eficiente de espectro de radiofrequência de forma ampliar a qualidade e expandir
os serviços de telecomunicações, em especial a conectividade em banda larga móvel;

Comentários:

-

Paulo Tadeu

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Agência deve intervir em fontes de sinais interferente, como equipamentos mal regulados por usuários
desorientados ou fontes interferentes oriundas de páıses com fronteiras com o Brasil que causam
degradação nos serviços no lado do Brasil.
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Ericsson Telecomunicações S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Acrescentar o texto a proposta de redação: ’além de promover a identificação e alocação de novas
bandas de frequência, de maneira a assegurar a quantidade de espectro necessária para redes celulares
no futuro.”

Comentários:

-
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Art 7o. VI - promover a regulação assimétrica com vistas a expandir a oferta de serviços
em áreas onde eles inexistem ou para promover a competição no setor, dentre outros
critérios estabelecidos pela Anatel;
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Acerca deste inciso, cabe repisar propostas já apontadas em outros itens deste mesmo Artigo, como: -
estabelecimento imediato de regras assimétricas que reduzam o fardo regulatório para as prestadoras
de pequeno porte-PPP, por meio de regulamentação espećıfica. Tais regras devem ser definidas com
urgência e estabelecidas ainda no 1oSEM18.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

VI - promover a regulação assimétrica de forma pontual e espećıfica com vistas a expandir a oferta
de serviços em áreas onde eles inexistem ou para promover a competição no setor onde houver
comprovadamente falhas de mercado, dentre outros critérios estabelecidos pela Anatel;

Comentários:

A manutenção de um cenário regulatório justo e que incentive investimentos de longo prazo e um
arcabouço de obrigações e direitos equilibrados passa, evidentemente, pelo reconhecimento de que to-
dos devem estar sujeitos às mesmas regras. Sem prejúızo, reconhece-se que há situações em que pode
ser justificável a adoção de comandos normativos espećıficos e eventualmente assimétricos de forma
a corrigir falhas de mercado cuja severidade justifiquem a adoção de medidas ex-ante e assimétricas
como forma de se assegurar um ambiente de justa competição. No entanto o uso de medidas as-
simétricas deve ser excepcional, justificado, temporalmente limitado e de forma que seus resultados
sejam mensuráveis para se apurar sua efetividade. A promoção de regulação assimétrica, assim, não
pode ser uma regra de poĺıtica pública, mas, pelo contrário, uma exceção dentro de uma poĺıtica
pública de justa competição.

Nextel Telecomunicações Ltdas

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:
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-

Comentários:

A NEXTEL acredita que uma ferramenta adequada e eficaz para ampliação da competição, mesmo em
áreas onde existam vários competidores, consiste no estabelecimento de assimetrias regulatórias que
reduzam o fardo e permitam ofertas diferenciadas de serviço, inclusive nos grandes centros urbanos.
É de se destacar que tal proposta incentivará também soluções inovadoras em termos de atendimento,
oferta, qualidade e permitirá os consumidores escolherem a operadora que melhor lhe atende. Como
apontado, o estabelecimento e vigência destas assimetrias/flexibilidades regulatórias potencializará a
competição e capacitará os prestadores de pequeno/médio porte na disputa com os grandes grupos
econômicos.

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

VI – promover a regulação assimétrica com vistas a expandir a oferta de serviços em áreas onde eles
inexistem ou para permitir a entrada de novos atores e promover a competição no setor, dentre outros
critérios estabelecidos pela Anatel;

Comentários:

A legislação e regulamentação durante muitos anos se firmou somente aos interesses de estimulo ao
mercado, porém, com o avança das tecnologias, redução dos custos operacionais e de infraestrutura,
novos atores sem fins lucrativos se fizeram presentes no setor de telecom, chamando para a res-
ponsabilidade o ajustamento dos marcos regulatórios para este novo cenário, onde as determinações
regulatórias devem ser ajustadas para atender de forma assimétrica, justa e equilibrada para estes
novos atores, seja, sociais ou estatais sem fins lucrativos.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do inciso

Comentários:

As situações que justificam a regulação assimétrica já estão previstas no PGMC. Nos casos que que o
PGMC não atenda as situações decorrentes das poĺıticas públicas propostas, a Diretriz para a Anatel
deveria ser a revisão do mesmo.
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Art 7o. VII - regular os preços de atacado segundo modelo que considere incentivo
ao investimento agregado setorial na modernização e ampliação de redes de telecomu-
nicações;
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Acerca deste inciso, cabe destacar as contribuições aos incisos I e III deste mesmo Anexo: - em
conjunto com a ANEEL, garantir o cumprimento pleno da Resolução Conjunta no 4/14 tanto com
relação tanto ao valor de uso dos postes quanto à regularização da infraestrutura; - assegurar a
aplicação dos valores de referência, em especial de EILD, decorrentes da aplicação do modelo de
custos setorial, que não são praticados.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

VII – regular as tarifas e os preços de atacado segundo modelo de custo, incentivando investimento
agregado setorial na modernização e ampliação de redes de telecomunicações;

Comentários:

Tratando-se de serviço público, como é o caso das telecomunicações, a modicidade tarifária e a
razoabilidade dos preços, com vistas a garantir o acesso a todos, é um bem a ser perseguido pela
ANATEL, que tem entre suas atribuições a regulação econômica. Portanto, os serviços públicos de
telecomunicações, sejam prestados no regime público ou privado, devem ser regulados com base em
modelo de custo. A sociedade brasileira vem pagando caro pelo descumprimento pela ANATEL do
Decreto 4.733/2003, que já determinou que as tarifas de atacado e varejo deveriam estar orientadas
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pelo custo desde janeiro de 2006. Entretanto, a agência jogou para 2019 a aplicação plena do modelo
de custo.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Excluir o inciso em respeito ao principio institucional da livre iniciativa.

SOLINTEL

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Sugere-se a redação “regular os preços de atacado segundo modelo que considere incentivo ao in-
vestimento agregado setorial na modernização e ampliação de redes de telecomunicações e segundo
parâmetros praticados no mercado.”

Comentários:

-

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

não concordo com regulação de preços.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:
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Discordo

Proposta de nova redação:

VII - Regular as tarifas e os preços no atacado segundo modelo de custo, incentivando investimento
agregado setorial na modernização e ampliação de redes de telecomunicações;

Comentários:

A Anatel vem descumprindo seguidamente o Decreto 4.733/2003, que já determinou que as tarifas de
atacado e varejo deveriam estar orientadas pelo custo desde janeiro de 2006. A agência, no entanto,
empurrou para 2019 a aplicação plena do modelo de custo.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do inciso

Comentários:

As situações que justificam a regulação assimétrica já estão previstas no PGMC. Nos casos que que
o PGMC não atenda as situações decorrentes das poĺıticas públicas propostas, a Diretriz para a
Anatel deveria ser a revisão do mesmo. Da mesma forma a regulamentação de ofertas de atacado
deve ocorrer quando e se necessário para manutenção da sustentabilidade e competitividade do setor,
casos que já estão previstos nas análises de impacto regulatório e concorrenciais da agência.

Ericsson Telecomunicações S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Excluir o inciso em respeito ao principio institucional da livre iniciativa.
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Art 7o. VIII - ponderar custos e benef́ıcios, entre outros critérios, no estabelecimento
de normas e decisões de caráter regulatório;
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Esse é um ponto central de extrema relevância. Realizar um estudo de impacto econômico sobre
aspectos relevantes da regulação é muito bem-vindo e deve ser estimulado em todas agências regu-
ladoras do Brasil. Dependendo da complexidade do tema, seria salutar que a Agência pudesse até
compartilhar esses estudos com as empresas reguladas, para que as conclusões ou premissas possam
ser debatidas. Estabelecer essas obrigações com conclusões equivocadas, ou mesmo sem o cuidado de
realizar esses estudos pode ter um custo econômico e social muito negativo ao páıs. Lembremos, por
exemplo, da reserva de mercado para bens de informática em meados da década de 80, e o desastre
tecnológico ao qual fomos submetidos.

Carlos Roberto Pinto de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

ponderar custos e benef́ıcios, entre outros critérios, no estabelecimento de normas e decisões de caráter
regulatório, considerando a superveniência de aspectos de interesse da Segurança Nacional;

Comentários:

-

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

VIII - ponderar viabilidade econômica e necessidade socioeconômica, bem como o direito a serviços
essenciais, no estabelecimento de normas e decisões de caráter regulatório

Comentários:

-
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Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

VIII – ponderar custos e benef́ıcios, agilidade, flexibilidade e tempo de resposta da Agência, entre
outros critérios, no estabelecimento de normas e decisões de caráter regulatório;

Comentários:

As normas e decisões de caráter regulatório deverão ser ágeis o suficiente para não representarem
uma barreira no desenvolvimento tecnológico, principalmente num cenário com quantidade cada vez
maior de dispositivos conectados e maior dinamicidade no desenvolvimento de soluções tecnológicas.
Simplificação e agilidade regulatórias.
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Art 7o. IX - promover a qualidade dos serviços baseada na experiência do usuário e
desempenho, incentivando a transparência nas ofertas e os mecanismos de comparação
entre prestadoras;
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

IX – promover a qualidade dos serviços baseada na qualidade e segurança da infraestrutura, bem como
na experiência do usuário e desempenho, incentivando a transparência nas ofertas e os mecanismos
de comparação entre prestadoras;

Comentários:

O modelo de gestão da qualidade dos serviços, em respeito ao prinćıpio da eficiência, deve ter como
foco principal a promoção da qualidade geral dos diversos segmentos de serviços de telecomunicações,
ainda que não se perder de vista a qualidade percebida pelo consumidor. Tratando-se de serviço
público de importância estratégica para o páıs com vistas ao ao desenvolvimento econômico e so-
cial, obrigações de qualidade certamente devem se direcionar ao atendimento dos seguintes itens:
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação.
Defendemos que a agência deve definir parâmetros objetivos de qualidade estabelecendo modelos
com padrões técnicos-funcionais das redes de telecomunicações, bem como definindo indicadores que
traduzam aspectos do relacionamento entre prestador e consumidor, complementado por pesquisas
que procurem aferir o ńıvel de satisfação dos usuários.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

IX – promover a qualidade dos serviços baseada na qualidade, resiliência e segurança da infraestrutura,
bem como na experiência do usuário e desempenho, incentivando a transparência nas ofertas e criando
mecanismos de comparação entre os serviços das operadoras
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Comentários:

-
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Art 7o. X – promover a simplificação normativa amparada em análise de impacto
regulatório;
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alterar a redação ao inciso X, conforme segue: “X – promover a simplificação normativa com base
na mı́nima intervenção estatal amparada em análise de impacto econômico e regulatório;

Comentários:

A Telefônica acredita que é imprescind́ıvel observar o prinćıpio da mı́nima intervenção estatal e a
possibilidade da crescente autorregulação, de modo a simplificar o arcabouço normativo e o custo de
compliance regulatória. Nesse sentido, a Constituição Federal assegura a liberdade do exerćıcio de
atividade econômica como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 170, parágrafo único).
Ainda, a própria LGT estabelece que a Anatel deverá observar a exigência de mı́nima intervenção
na vida privada, assegurando que a liberdade será a regra, sendo exceção as proibições, restrições e
interferências do Poder Público (art. 128, caput e inciso I) Apesar desses preceitos, o que se vê no páıs
é um excesso de regulação em praticamente todos os serviços de telecom, que gera custos incrementais
muito relevantes às prestadoras. A simplificação das normas deve também ser pautada pela análise
de impacto econômico, de priorizando aquelas que maiores benef́ıcios puderem ser alcançados para o
setor

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

X – Promover simplificação normativa que busque a mı́nima intervenção regulatória, com definição
de regras amparadas em análise de impacto regulatório.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: O amadurecimento do setor de telecomunicações, após mais de 20 anos de priva-
tização, aliado à competição em todos os seguimentos do mercado, demanda uma regulação menos
intervencionista e mais voltada para o est́ımulo aos investimentos e à inovação, com regras claras e es-
tabilidade regulatória. Adicionalmente, a estrutura federativa do páıs requer da administração federal
uma atuação proativa de divulgação da regulamentação federal entre os demais entes federativos.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva
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Proposta de nova redação:

X – Promover simplificação normativa que busque a mı́nima intervenção regulatória, com definição
de regras amparadas em análise de impacto regulatório

Comentários:

O amadurecimento do setor de telecomunicações, após mais de 20 anos de privatização, aliado à
competição em todos os segmentos de mercado, demanda uma regulação menos intervencionista
e mais voltada para o estimulo aos investimentos e à inovação, com regras claras e estabilidade
regulatoria
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Art 7o. XI – harmonizar a regulamentação setorial às normas gerais incidentes sobre
relações de consumo;
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.
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Art 7o. XII – incentivar a autorregulação e mecanismos correlatos;
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

claudia silvano

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

incentivar a autorregulação e ADESÃO À mecanismos DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS DE CON-
SUMO, COMO A PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR

Comentários:

-

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

retirar este inciso

Comentários:

Tratando-se de serviço público estratégico para o páıs, a autorregulação contraria as disposições
constitucionais dos arts. 21, inc. XI e 175, que impõem ao Poder Público a garantia da prestação
das telecomunicações.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:
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Discordo

Proposta de nova redação:

XII – dar publicidade e incentivar as boas práticas do setor;

Comentários:

-
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Art 7o. XIII – promover a proteção f́ısica e lógica das infraestruturas cŕıticas de tele-
comunicações; e
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Carlos Roberto Pinto de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

promover, em consonância com o prescrito na Poĺıtica de Segurança da Informação e de acordo com
as melhores práticas de Cibersegurança, a proteção f́ısica e lógica das infraestruturas cŕıticas de
telecomunicações

Comentários:

-

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Incentivar a proteção f́ısica e lógica das infraestruturas cŕıticas de telecomunicações; e

Comentários:

-
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Art 7o. XIV - estimular a redução sistemática dos riscos cibernéticos.
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Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Carlos Roberto Pinto de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

estimular a redução sistemática dos riscos cibernéticos e implementar ações que promovam a co-
operação dos usuários do sistema, bem como dos agentes públicos e privados para aobtenção da
resiliência cibernética e, consequentemente, da manutenção de alto grau de confiança no ambiente
digital nacional.

Comentários:

-

Jose Claudio Lima de Siqueira

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

XIV - articular com o ABC (órgão institucional de segurança da informação) e estimular a redução
sistemática dos riscos cibernéticos.

Comentários:

Muito voltada para a Segurança da Informação, que já possui gabinete espećıfico.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo
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Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do texto

Comentários:

-

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Excluir o item XIV. A infraestrutura de telecomunicações deve ser neutra em relação ao conteúdo,
conforme estabelece o Comitê Gestor da Internet. Cabe ao Comitê Gestor da Internet aconselhar o
governo e a Anatel sobre as melhores práticas para gestão das redes IP.

Comentários:

-

Paulo Tadeu

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Não cabe a ANATEL atuar em crimes cibernéticos, existem outros órgãos com a competência superior
para atuar nessa área.
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Comentários adicionais

Eduardo Vicente Gonçalves

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

Adicionaria: XIV - fornecer ao usuário final ferramentas para aferição periódica automatizada e
cont́ınua da qualidade da banda larga fornecida XV - impedir que provedoras de serviços de teleco-
municação captem mais clientes caso não atendam à qualidade mı́nima do serviço prestado aferidas
pelos meios do inciso XIV

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

Incluir um novo inciso com o seguinte texto: XV – promover a divulgação e orientação de normas
e leis relativas a infraestrutura que promovam a expansão de infraestruturas de telecomunicações.
JUSTIFICATIVA: O amadurecimento do setor de telecomunicações, após mais de 20 anos de priva-
tização, aliado à competição em todos os seguimentos do mercado, demanda uma regulação menos
intervencionista e mais voltada para o est́ımulo aos investimentos e à inovação, com regras claras e es-
tabilidade regulatória. Adicionalmente, a estrutura federativa do páıs requer da administração federal
uma atuação proativa de divulgação da regulamentação federal entre os demais entes federativos.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

Tendo em vista iniciativas especificas no Governo Federal com relação a temática de segurança da
informação e riscos cibernéticos, bem como a falta de competência legal da Anatel sobre o tema,
sugerimos a exclusão do dispositivo.

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

O estudo realizado por representantes da Anatel intitulado: “Efeitos da desoneração tributária sobre
a difusão da banda larga no Brasil: Enfoque na incidência do FISTEL sobre o terminal de acesso
individual por satélite“ aponta para o sistemático crescimento da banda larga provida por satélite.
Tanto a quantidade de usuários quanto o tráfego por usuário crescerão significativamente nos próximos
10 anos. A t́ıtulo ilustrativo, projeta-se um crescimento da base em mais de 6 vezes entre 2018 e
2027, o que ainda pode ser mais do que duplicado caso seja realizada desoneração do FISTEL que
consistiria em aplicar uma equivalência da TFI entre as antenas de satélite/VSAT (R$ 201,12) e os
terminais de acesso do serviço móvel pessoal (R$ 26,83) na medida em que ambos desempenham
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funções semelhantes no acesso à banda larga. Além de iniciativas legais para concretizar o sucesso
desta poĺıtica pública, como, por exemplo, a revisão do FISTEL, a expansão da banda larga no páıs
passa, na visão da ABRASAT, pela adoção de algumas iniciativas, já no âmbito da própria Anatel,
que estimularão o satélite como uma poderosa ferramenta para alcançar esta finalidade, como: -
revisão da metodologia do PPDESS, conforme contribuição ao Inciso III deste mesmo artigo 7o,
de forma que esta seja alinhada à recomendação da ITU e ao que é praticado por reguladores de
outros páıses (como EUA, Canadá e europeus), baseando o licenciamento da capacidade de satélites
no custo administrativo (sendo este o custo associado à designação de recursos humanos, técnicos e
administrativos para o processamento de demandas espećıficas). Adicionalmente, propõe-se a outorga
de direitos independente da largura de banda, o tempo de licenciamento utilizado como ponderador
e a aproximação dos requisitos para satélites brasileiros e estrangeiros; - reconhecimento e defesa
do modelo de franquia para a banda larga fixa. Cabe destacar que o satélite, assim como o serviço
móvel, utiliza em sua estrutura a radiofrequência, que é um recurso escasso e finito. Portanto, o
modelo de negócios deve ter viabilidade econômica e técnica, amparada na flexibilidade que pode ser
alcançada com a adoção de franquias de tráfego que, por sua vez, estimula o consumo consciente.
Adicionalmente, a preparação e o lançamento de um satélite envolvem projetos de longo prazo com
elevados investimentos, da ordem de bilhões de reais e uma vida útil pré-determinada. Portanto, esta
infraestrutura deve ser utilizada em sua plenitude para o provimento de banda larga à população,
porém respeitando as suas especificidades de negócio, caso contrário deixará de ser uma alternativa
viável e, principalmente, irá de encontro ao objetivo desta poĺıtica pública.

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

[Estas contribuições foram elaboradas pelo Clube de Engenharia, Instituto Telecom e Sindicato dos
Engenheiros do Rio de Janeiro] 8. Os artigos do decreto que trazem as condições para realização dos
TACs devem valer para todos os TACs em andamento e não só para aqueles cujas negociações se
iniciarem após a entrada em vigor do decreto. Cabe lembrar que TACs são multas transformadas em
investimento, que em última análise, em prinćıpio, vão beneficiar os dois lados do acordo. Recomenda-
se uma revisão do Art 16 do decreto.

SOLINTEL

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários adicionais:

Com relação ao artigo 7o, inciso IX, entende-se pela necessidade de regulação assimétrica no que diz
respeito às relações de consumo quando se trata de empresas de pequeno porte prestadoras de serviços
de telecomunicações. Destaca-se, principalmente, a previsão do Código de Defesa do Consumidor do
direito de arrependimento do consumidor. A preocupação com esse dispositivo se dá quando não há
qualquer v́ıcio no serviço e quando o mesmo foi totalmente prestado, questiona-se a aplicabilidade
do Art. 49, do referido diploma legal, o qual estipula apenas 2 pré-requisitos para que o direito
de arrependimento possa ser exercido, quais sejam a contratação de serviços fora do estabelecimento
comercial, e solicitação no prazo legal de reflexão do arrependimento, dentro dos 7 (sete) dias. Quando
se fala em provimento de telecomunicações, muitas vezes, para que haja a prestação de serviços o
provedor necessita investir em fibra e em infraestrutura como um todo, no que diz respeito a empresas
de pequeno porte o direito de arrependimento em prazo de 7 dias, pode acarretar em alto impacto
financeiro.
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Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

Faz-se necessária a inclusão de dois itens: Assegurar o direito humano à comunicação e informação;
Defender o direito do consumidor;

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários adicionais:

Inserção de novo inciso conforme abaixo: XV – Prezar pela sustentabilidade do setor buscando redução
de custos regulatórios injustificados Justificativa: É imprescind́ıvel que haja uma preocupação com a
sustentabilidade do setor sob risco de desbalanceamento entre exigências regulatórias e necessidades
de investimento inviabilizarem a rentabilidade das empresas. Vale ressaltar que se trata de um setor
de capital intensivo e todas as movimentações devem considerar a manutenção da capacidade das
empresas envolvidas em investir

VALDENICE G. DE ANDRADE

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

Tudo feito de forma simples clara e objetiva A todos que participam do projeto
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Figura 115: Nuvem de Palavras dos termos observados nos Comentários adicionais.
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Diretrizes para a aplicação de recursos públicos na implantação de infra-
estrutura de banda larga

Art. 8o. Os compromissos de investimento fixados pela Anatel em função da celebração
de termos de ajustamento de conduta, de outorga onerosa de autorização de uso de
radiofrequência, bem como de atos regulatórios em geral, serão direcionados para as
seguintes iniciativas:
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Figura 116: Perfil geral das respostas
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Figura 117: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade

Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Deve ser destacado que os compromissos de investimento implicarão a realização de projetos e, conse-
quentemente, sua execução. A seleção de um executor do projeto, dentre posśıveis interessados, deve
atender, no mı́nimo, o prinćıpio da impessoalidade. Esclarece-se: por exemplo, no caso de recursos
advindos de uma posśıvel adaptação da concessão do STFC, o montante financeiro para os investi-
mentos em projetos de rede não pode estar direcionado exclusivamente para a ex-concessionária. Por
exemplo, uma vez definida a iniciativa de “construção de uma rede de alta capacidade/backhaul entre
os munićıpios A e B”, a interessada que apresentar a melhor proposta técnica/econômica, deverá ser
contemplada com o recurso financeiro para executar o projeto. Ademais, com vistas a incentivar a
competição, no processo de escolha/seleção do executor do projeto deve ser estabelecido que, em caso
de equivalência, prestadoras de menor porte que atuem na região terão prioridade.
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Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições

Comentários:

Sem contribuições

ITS Rio

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Não quero opinar

Proposta de nova redação:

(CONTRIBUIÇÃO FORMULADA POR FUNDAÇÃO LEMANN, CIEB, ITS RIO, INSTITUTO
NATURA e ENSINA BRASIL) Sugerimos o acréscimo de um novo parágrafo após o § 1o e de um
novo parágrafo após o atual § 6o, de modo incluir o Ministério da Educação (MEC) na formulação
e acompanhamento das metas que versem especificamente sobre a disponibilidade de redes de acesso
para as escolas públicas de educação básica, da seguinte forma: § 2o As metas referentes às iniciativas
indicadas no inciso III serão definidas em conjunto com o Ministério da Educação – MEC. § 8o A
Anatel atestará, em conjunto com o MEC, a implantação e operação da infraestrutura prevista no
inciso III.

Comentários:

-

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Art. 8o. Os compromissos de investimento fixados pela Anatel em função da celebração de termos
de ajustamento de conduta, de outorga onerosa de autorização de uso de radiofrequência, bem como
de atos regulatórios em geral e dos fundos setoriais, serão direcionados para as seguintes iniciativas:

Comentários:

JUSTIFICATIVA: As mudanças têm o objetivo incluir a arrecadação dos fundos setorais junto aos
recursos utilizados na execução das poĺıticas públicas bem como de alterar a nomenclatura geográfica
para o padrão adotado pelo IBGE e retirar do texto menções explicitas a padrões tecnológicos (3G,
4G), deixando a definição dos critérios a cargo da regulamentação da Anatel. A Anatel, como au-
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tarquia destinada à regulamentação do setor de telecomunicações, deve manter sua independência
e poder decisório, embora seguindo sempre as diretrizes governamentais e especialmente deste Mi-
nistério. A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração da metodologia utilizada
para avaliação dos custos dos projetos tem por objetivo garantir que os valores a serem considerados
serão justos para as prestadoras.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Art. 8o. As Poĺıticas Públicas estabelecidas no presente Decreto terão as seguintes posśıveis fontes
de financiamento, além de outras que venham a ser estabelecidas pelo Poder Público:

Comentários:

Os compromissos de investimento a serem estabelecidos pela Anatel nas hipóteses apresentadas na
proposta de Decreto parecem insuficientes para promoção dos objetivos elencados no mesmo docu-
mento. Assim, é indispensável a ampliação do rol fontes de receitas que poderão ser utilizadas com
tal fim, notadamente com a inclusão expressa da possibilidade de utilização de valores provenientes
de fundos setoriais superavitários e pouco ou nada utilizados para seus fins prioritários, bem como de
TAC celebrados com a AGU, além de fontes futuras, como o saldo que poderá emergir de alterações
das metas do Plano Geral de Metas de Universalização do STFC ou da adaptação do regime de
prestação do STFC. Fundamental esclarecer ainda que os recursos decorrentes dos Termos de Ajusta-
mento de Conduta e de “troca” de obrigações regulatórias deverão ser direcionados diretamente para
as prestadoras envolvidas, pois não se trata propriamente de recursos financeiros, mas sim obrigações
de fazer.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 8o. Os compromissos de investimento fixados pela Anatel em função da celebração de termos
de ajustamento de conduta, de outorga onerosa de autorização de uso de radiofrequência, emprego
de recursos de fundos de universalização de acesso como o FUST bem como de atos regulatórios em
geral e de saldos produzidos por ajustes de modelos de prestação de serviço de telecomunicações serão
direcionados para as seguintes iniciativas:

Comentários:

-
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Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Ver comentários adicionais. As contribuições do Clube de Engenharia, Instituto Telecom e Sindicato
dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro se encontram divididas pelos tópicos da Consulta nos
comentários adicionais.

SOLINTEL

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

sugere-se trazer expressamente na redação deste artigo o direcionamento dos valores a t́ıtulo de multas
para os respectivos fins de que tratam os incisos do artigo.

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 8o. Os compromissos de investimento fixados pela Anatel em função da celebração de termos
de ajustamento de conduta, de outorga onerosa de autorização de uso de radiofrequência, bem como
de atos regulatórios em geral e para uso dos fundos setoriais, serão direcionados para as seguintes
iniciativas:

Comentários:

Para que o objetivo de expansão do serviço de banda larga seja atingido é imprescind́ıvel considerar
o uso dos fundos setoriais

Ericsson Telecomunicações S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada
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Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Os compromissos de investimento fixados pela Anatel em função da celebração de termos de ajusta-
mento de conduta, de outorga onerosa de autorização de uso de radiofrequência, emprego de recursos
de fundos de universalização de acesso como o FUST bem como de atos regulatórios em geral e de sal-
dos produzidos por ajustes de modelos de prestação de serviço de telecomunicações serão direcionados
para as seguintes iniciativas:

Comentários:

-
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Art 8o. I - expandir as redes de transporte terrestre de alta capacidade, priorizando:
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Figura 118: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Deve haver a definição prévia do conceito de rede de transporte de alta capacidade em normativa
espećıfica, sendo certo que este deve ser revisto periodicamente em razão do avanço tecnológico.
Mesmo diante do estabelecimento de uma poĺıtica pública, deve-se evitar a fixação de objetivos sem
os devidos parâmetros.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições

Comentários:

Sem contribuições

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

I - expandir e manter as redes de transporte terrestre de alta capacidade, priorizando as sedes de
munićıpio, distritos, vilas e povoados e aglomerados rurais que ainda não disponham de infraestrutura
adequada, bem como regiões que necessitem de redundância para prevenir falhas e aumentar o ńıvel
de disponibilidade da rede; e

Comentários:

JUSTIFICATIVA: As mudanças têm o objetivo incluir a arrecadação dos fundos setorais junto aos
recursos utilizados na execução das poĺıticas públicas bem como de alterar a nomenclatura geográfica
para o padrão adotado pelo IBGE e retirar do texto menções explicitas a padrões tecnológicos (3G,
4G), deixando a definição dos critérios a cargo da regulamentação da Anatel. A Anatel, como au-
tarquia destinada à regulamentação do setor de telecomunicações, deve manter sua independência
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e poder decisório, embora seguindo sempre as diretrizes governamentais e especialmente deste Mi-
nistério. A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração da metodologia utilizada
para avaliação dos custos dos projetos tem por objetivo garantir que os valores a serem considerados
serão justos para as prestadoras.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

I - a aplicação prioritária dos recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomu-
nicações - FUNTTEL;

Comentários:

Os compromissos de investimento a serem estabelecidos pela Anatel nas hipóteses apresentadas na
proposta de Decreto parecem insuficientes para promoção dos objetivos elencados no mesmo docu-
mento. Assim, é indispensável a ampliação do rol fontes de receitas que poderão ser utilizadas com
tal fim, notadamente com a inclusão expressa da possibilidade de utilização de valores provenientes
de fundos setoriais superavitários e pouco ou nada utilizados para seus fins prioritários, bem como de
TAC celebrados com a AGU, além de fontes futuras, como o saldo que poderá emergir de alterações
das metas do Plano Geral de Metas de Universalização do STFC ou da adaptação do regime de
prestação do STFC. Fundamental esclarecer ainda que os recursos decorrentes dos Termos de Ajusta-
mento de Conduta e de “troca” de obrigações regulatórias deverão ser direcionados diretamente para
as prestadoras envolvidas, pois não se trata propriamente de recursos financeiros, mas sim obrigações
de fazer.

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

“I – expandir as redes de transporte de alta capacidade, priorizando:”

Comentários:

Como destacado em itens anteriores, o segmento de satélite no Brasil tem papel fundamental no
atendimento de áreas remotas, seja para a composição de backhaul para outras prestadoras de serviço,
como operadoras móveis 3G / 4G ou para a própria banda larga fixa, seja para o atendimento direto
de usuários finais. A regulamentação setorial já estabelece a neutralidade em termos de tecnologia,
conforme Resolução 73-Anatel. E, mais do que isso, atualmente os acessos em banda larga fixa/SCM,
por exemplo, são providos por fibra óptica, xDSL, spread spectrum, satélite, etc. Portanto, as
redes e atendimento por satélite devem também ser contemplados nesta Poĺıtica. O satélite deverá
também desempenhar papel significativo em IoT e no 5G. Nesse sentido, a expressão terrestre deve
ser suprimida, permitindo também a expansão por meio de redes satelitais.
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marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

I – expandir as redes públicas de transporte terrestre de alta capacidade, priorizando:

Comentários:

Se são recursos públicos e até que se mudem as diretrizes legais, as redes que forem construidas com
recursos públicos devem ser públicas ou com determinações legais bem claras e definidas para o uso
comum dentre todos os atores da sociedade que tiverem competência para tal uso.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

I - expandir e manter as redes de transporte terrestre de alta capacidade, priorizando as sedes de mu-
nićıpio, distritos, vilas e povoados e aglomerados rurais que ainda não disponham dessa infraestrutura;
e

Comentários:

As mudanças têm por objetivo incluir a arrecadação dos fundos setorais junto aos recursos utilizados
na execução das poĺıticas públicas bem como de alterar a nomenclatura geográfica para o padrão
adotado pelo IBGE e retirar do texto menções explicitas a padrões tecnológicos (3G, 4G), deixando
a definição dos critérios a cargo da regulamentação da Anatel.
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Art 8o. a) cidades, vilas e aglomerados rurais que ainda não disponham dessa infraes-
trutura; e
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Figura 120: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alterar a redação do item “a” do inciso I, artigo 8o, conforme segue: “a) cidades, vilas ou aglomerados
rurais que ainda não disponham dessa infraestrutura em disponibilidade adequada”

Comentários:

A Telefônica considera que áreas que disponham de infraestrutura, porém com disponibilidade ina-
dequada, também devem compor o escopo de priorização de investimentos. Tal inclusão pretende
evitar que regiões sub-atendidas sejam exclúıdas das iniciativas de investimento.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do item a).

Comentários:

JUSTIFICATIVA: As mudanças têm o objetivo incluir a arrecadação dos fundos setorais junto aos
recursos utilizados na execução das poĺıticas públicas bem como de alterar a nomenclatura geográfica
para o padrão adotado pelo IBGE e retirar do texto menções explicitas a padrões tecnológicos (3G,
4G), deixando a definição dos critérios a cargo da regulamentação da Anatel. A Anatel, como au-
tarquia destinada à regulamentação do setor de telecomunicações, deve manter sua independência
e poder decisório, embora seguindo sempre as diretrizes governamentais e especialmente deste Mi-
nistério. A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração da metodologia utilizada
para avaliação dos custos dos projetos tem por objetivo garantir que os valores a serem considerados
serão justos para as prestadoras.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

II - a aplicação dos recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL que excedam
ao estritamente necessário para o desenvolvimento das atividades de Fiscalização de Instalação e
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Funcionamento;

Comentários:

Os compromissos de investimento a serem estabelecidos pela Anatel nas hipóteses apresentadas na
proposta de Decreto parecem insuficientes para promoção dos objetivos elencados no mesmo docu-
mento. Assim, é indispensável a ampliação do rol fontes de receitas que poderão ser utilizadas com
tal fim, notadamente com a inclusão expressa da possibilidade de utilização de valores provenientes
de fundos setoriais superavitários e pouco ou nada utilizados para seus fins prioritários, bem como de
TAC celebrados com a AGU, além de fontes futuras, como o saldo que poderá emergir de alterações
das metas do Plano Geral de Metas de Universalização do STFC ou da adaptação do regime de
prestação do STFC. Fundamental esclarecer ainda que os recursos decorrentes dos Termos de Ajusta-
mento de Conduta e de “troca” de obrigações regulatórias deverão ser direcionados diretamente para
as prestadoras envolvidas, pois não se trata propriamente de recursos financeiros, mas sim obrigações
de fazer.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

b) localidades com projetos aprovados de implantação de cidades digitais com modelo de governança
participativa e sustentável institúıdos localmente;

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do item

Comentários:

Texto incorporado à proposta de texto do inciso

Paulo Tadeu

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-
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Comentários:

ANATEL orientar os munićıpios para que tenham uma legislação flex́ıvel para facilitar a instalação
da infraestrutura, porque cada munićıpio tem uma legislação para regular a instalação de torres de
telefonia celular, impedindo a ampliação das redes.
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Art 8o. b) localidades com projetos aprovados de implantação de cidades inteligentes;
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Figura 122: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do item b).

Comentários:

JUSTIFICATIVA: As mudanças têm o objetivo incluir a arrecadação dos fundos setorais junto aos
recursos utilizados na execução das poĺıticas públicas bem como de alterar a nomenclatura geográfica
para o padrão adotado pelo IBGE e retirar do texto menções explicitas a padrões tecnológicos (3G,
4G), deixando a definição dos critérios a cargo da regulamentação da Anatel. A Anatel, como au-
tarquia destinada à regulamentação do setor de telecomunicações, deve manter sua independência
e poder decisório, embora seguindo sempre as diretrizes governamentais e especialmente deste Mi-
nistério. A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração da metodologia utilizada
para avaliação dos custos dos projetos tem por objetivo garantir que os valores a serem considerados
serão justos para as prestadoras.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

III – a aplicação de recursos provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta celebrados entre a
Anatel e seus administrados,

Comentários:

Os compromissos de investimento a serem estabelecidos pela Anatel nas hipóteses apresentadas na
proposta de Decreto parecem insuficientes para promoção dos objetivos elencados no mesmo docu-
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mento. Assim, é indispensável a ampliação do rol fontes de receitas que poderão ser utilizadas com
tal fim, notadamente com a inclusão expressa da possibilidade de utilização de valores provenientes
de fundos setoriais superavitários e pouco ou nada utilizados para seus fins prioritários, bem como de
TAC celebrados com a AGU, além de fontes futuras, como o saldo que poderá emergir de alterações
das metas do Plano Geral de Metas de Universalização do STFC ou da adaptação do regime de
prestação do STFC. Fundamental esclarecer ainda que os recursos decorrentes dos Termos de Ajusta-
mento de Conduta e de “troca” de obrigações regulatórias deverão ser direcionados diretamente para
as prestadoras envolvidas, pois não se trata propriamente de recursos financeiros, mas sim obrigações
de fazer.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Acreditamos ser importante definir que constitui uma Cidades Inteligente.

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

b) localidades com projetos aprovados de implantação de cidades digitais com modelo de governança
participativa e sustentável institúıdos localmente;

Comentários:

A poĺıtica de cidades digitais, bem como, quase todas as poĺıticas digitais, não tem lei que as ordene,
deixando que as poĺıticas de governo sejam executadas sem determinações legais que as protejam,
logo, é preciso que existam regras legais pré existentes antes de se fomentar tais ações. Dito isto, como
cidades digitais é uma poĺıtica de competência municipal, mesmo que fomentada por outras instâncias,
devem ser determinados aos mesmos um ordenamento legal para se receber recursos públicos, garan-
tindo pelo menos sustentabilidade e governança participativa desta poĺıtica.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:
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b) localidades com projetos aprovados de implantação de cidades digitais com modelo de governança
participativa e sustentável institúıdos localmente;

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do item

Comentários:

Texto incorporado à proposta de texto do inciso

Paulo Tadeu

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

ANATEL orientar os munićıpios para que tenham uma legislação flex́ıvel para facilitar a instalação
da infraestrutura, porque cada munićıpio tem uma legislação para regular a instalação de torres de
telefonia celular, impedindo a ampliação das redes.
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Art 8o. II - aumentar a cobertura de redes de acesso em banda larga móvel, priorizando
o atendimento de:
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Figura 124: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

II – aumentar a cobertura de redes de acesso em banda larga por meio de radiofrequências, priorizando
o atendimento de:

Comentários:

A expansão dos serviços em banda larga – usando frequências / tecnologia 4G – é fundamental como
poĺıtica pública, pois o acesso com rede confinada em diversas áreas se mostra inviável em um páıs
com dimensões continentais e com enormes desafios de infraestrutura. Neste aspecto, é imprescind́ıvel
destacar que o Governo, a partir das Portarias no275/13 e 178/08-MC, destinou faixas e realizou a
licitação no 2/2015-Anatel que incentivou a entrada de diversos competidores regionais neste tipo de
atendimento: 2,9 mil munićıpios tiveram propostas. Portanto, é inegável que não somente as ope-
radoras móveis tradicionais devem ser contempladas com incentivos/recursos destinados ao atendi-
mento destas regiões, pois as frequências adquiridas pelas prestadoras de menor porte, 2,6GHz-TDD,
também são utilizadas para serviços 4G-LTE. Dessa forma, as operadoras regionais que prestam 4G
também fazem jus à participação e devem ser consideradas nas iniciativas de ampliação de cobertura.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Nextel Telecomunicações Ltdas

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:
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A NEXTEL defende também que a expansão da banda larga móvel representa uma poderosa ferra-
menta de inclusão e permitirá atender áreas mais remotas onde ainda carência na prestação do serviço.
Neste aspecto, a implantação de redes 3G / 4G permitirá a inclusão da população destas áreas nesta
nova realidade conectada e digital. Como a presente proposta de poĺıtica pública pressupõe o uso
de recursos advindos de TAC e de outras obrigações regulatórias, a NEXTEL entende que toda e
qualquer infraestrutura implantada, especialmente a decorrente do previsto no art. 8 deste Decreto,
deve ser objeto de compartilhamento, independente, por exemplo, do momento em que estiver sido
iniciada a negociação do TAC.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

II – ampliar e manter a cobertura de redes de acesso em banda larga móvel, priorizando o atendimento
das sedes de munićıpios, distritos, vilas, povoados, aglomerados rurais e rodovias federais utilizando
os critérios definidos pela Anatel;

Comentários:

JUSTIFICATIVA: As mudanças têm o objetivo incluir a arrecadação dos fundos setorais junto aos
recursos utilizados na execução das poĺıticas públicas bem como de alterar a nomenclatura geográfica
para o padrão adotado pelo IBGE e retirar do texto menções explicitas a padrões tecnológicos (3G,
4G), deixando a definição dos critérios a cargo da regulamentação da Anatel. A Anatel, como au-
tarquia destinada à regulamentação do setor de telecomunicações, deve manter sua independência
e poder decisório, embora seguindo sempre as diretrizes governamentais e especialmente deste Mi-
nistério. A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração da metodologia utilizada
para avaliação dos custos dos projetos tem por objetivo garantir que os valores a serem considerados
serão justos para as prestadoras.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

IV – a aplicação de recursos provenientes de outorga onerosa de autorização de uso de radiofrequência,
bem como de atos regulatórios em geral;

Comentários:

Os compromissos de investimento a serem estabelecidos pela Anatel nas hipóteses apresentadas na
proposta de Decreto parecem insuficientes para promoção dos objetivos elencados no mesmo docu-
mento. Assim, é indispensável a ampliação do rol fontes de receitas que poderão ser utilizadas com
tal fim, notadamente com a inclusão expressa da possibilidade de utilização de valores provenientes
de fundos setoriais superavitários e pouco ou nada utilizados para seus fins prioritários, bem como de
TAC celebrados com a AGU, além de fontes futuras, como o saldo que poderá emergir de alterações
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das metas do Plano Geral de Metas de Universalização do STFC ou da adaptação do regime de
prestação do STFC. Fundamental esclarecer ainda que os recursos decorrentes dos Termos de Ajusta-
mento de Conduta e de “troca” de obrigações regulatórias deverão ser direcionados diretamente para
as prestadoras envolvidas, pois não se trata propriamente de recursos financeiros, mas sim obrigações
de fazer.

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Como destacado em itens anteriores, o segmento de satélite no Brasil tem papel fundamental no
atendimento de áreas remotas, seja para a composição de backhaul para outras prestadoras de serviço,
como operadoras móveis 3G / 4G ou para a própria banda larga fixa, seja para o atendimento direto
de usuários finais. A regulamentação setorial já estabelece a neutralidade em termos de tecnologia,
conforme Resolução 73-Anatel. E, mais do que isso, atualmente os acessos em banda larga fixa/SCM,
por exemplo, são providos por fibra óptica, xDSL, spread spectrum, satélite, etc. Portanto, as
redes e atendimento por satélite devem também ser contemplados nesta Poĺıtica. O satélite deverá
também desempenhar papel significativo em IoT e no 5G. Nesse sentido, a expressão terrestre deve
ser suprimida, permitindo também a expansão por meio de redes satelitais.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

II – ampliar e manter a cobertura de redes de acesso em banda larga móvel, priorizando o atendimento
das sedes de munićıpios, distritos, vilas, povoados, aglomerados rurais e rodovias federais utilizando
os critérios definidos pela Anatel

Comentários:

As mudanças têm por objetivo incluir a arrecadação dos fundos setorais junto aos recursos utilizados
na execução das poĺıticas públicas bem como de alterar a nomenclatura geográfica para o padrão
adotado pelo IBGE e retirar do texto menções explicitas a padrões tecnológicos (3G, 4G), deixando
a definição dos critérios a cargo da regulamentação da Anatel.

Paulo Tadeu

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

253



Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

ANATEL orientar os munićıpios para que tenham uma legislação flex́ıvel para facilitar a instalação
da infraestrutura, porque cada munićıpio tem uma legislação para regular a instalação de torres de
telefonia celular, impedindo a ampliação das redes.
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Art 8o. a) vilas, aglomerados rurais e rodovias federais que não disponham de, no
mı́nimo, tecnologia 3G; e
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Figura 126: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alterar a redação do item “a” do inciso II, artigo 8o, conforme segue: “a) vilas, aglomerados rurais
ou rodovias federais que não disponham de, no mı́nimo, tecnologia 3G; e”

Comentários:

A Telefônica considera que o uso da preposição “ou” confere interpretação ineqúıvoca ao item pro-
posto.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do item a).

Comentários:

JUSTIFICATIVA: As mudanças têm o objetivo incluir a arrecadação dos fundos setorais junto aos
recursos utilizados na execução das poĺıticas públicas bem como de alterar a nomenclatura geográfica
para o padrão adotado pelo IBGE e retirar do texto menções explicitas a padrões tecnológicos (3G,
4G), deixando a definição dos critérios a cargo da regulamentação da Anatel. A Anatel, como au-
tarquia destinada à regulamentação do setor de telecomunicações, deve manter sua independência
e poder decisório, embora seguindo sempre as diretrizes governamentais e especialmente deste Mi-
nistério. A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração da metodologia utilizada
para avaliação dos custos dos projetos tem por objetivo garantir que os valores a serem considerados
serão justos para as prestadoras.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

V – a aplicação de recursos provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta celebrados entre em-
presas outorgadas para prestação de serviços de telecomunicações e quaisquer entes da Administração
Pública;
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Comentários:

Os compromissos de investimento a serem estabelecidos pela Anatel nas hipóteses apresentadas na
proposta de Decreto parecem insuficientes para promoção dos objetivos elencados no mesmo docu-
mento. Assim, é indispensável a ampliação do rol fontes de receitas que poderão ser utilizadas com
tal fim, notadamente com a inclusão expressa da possibilidade de utilização de valores provenientes
de fundos setoriais superavitários e pouco ou nada utilizados para seus fins prioritários, bem como de
TAC celebrados com a AGU, além de fontes futuras, como o saldo que poderá emergir de alterações
das metas do Plano Geral de Metas de Universalização do STFC ou da adaptação do regime de
prestação do STFC. Fundamental esclarecer ainda que os recursos decorrentes dos Termos de Ajusta-
mento de Conduta e de “troca” de obrigações regulatórias deverão ser direcionados diretamente para
as prestadoras envolvidas, pois não se trata propriamente de recursos financeiros, mas sim obrigações
de fazer.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do item

Comentários:

Texto incorporado à proposta de texto do inciso

Paulo Tadeu

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

ANATEL orientar os munićıpios para que tenham uma legislação flex́ıvel para facilitar a instalação
da infraestrutura, porque cada munićıpio tem uma legislação para regular a instalação de torres de
telefonia celular, impedindo a ampliação das redes.
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Art 8o. b) cidades que não disponham de, no mı́nimo, tecnologia 4G;
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Figura 128: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do item b).

Comentários:

JUSTIFICATIVA: As mudanças têm o objetivo incluir a arrecadação dos fundos setorais junto aos
recursos utilizados na execução das poĺıticas públicas bem como de alterar a nomenclatura geográfica
para o padrão adotado pelo IBGE e retirar do texto menções explicitas a padrões tecnológicos (3G,
4G), deixando a definição dos critérios a cargo da regulamentação da Anatel. A Anatel, como au-
tarquia destinada à regulamentação do setor de telecomunicações, deve manter sua independência
e poder decisório, embora seguindo sempre as diretrizes governamentais e especialmente deste Mi-
nistério. A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração da metodologia utilizada
para avaliação dos custos dos projetos tem por objetivo garantir que os valores a serem considerados
serão justos para as prestadoras.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

VI – a aplicação de outros est́ımulos já existentes ou ainda a serem previstos em projetos, alterações
legais, Fundos institúıdos pelo Poder Público, Decretos e programas que contemplem as soluções
tecnológicas aqui mencionadas.

Comentários:
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Os compromissos de investimento a serem estabelecidos pela Anatel nas hipóteses apresentadas na
proposta de Decreto parecem insuficientes para promoção dos objetivos elencados no mesmo docu-
mento. Assim, é indispensável a ampliação do rol fontes de receitas que poderão ser utilizadas com
tal fim, notadamente com a inclusão expressa da possibilidade de utilização de valores provenientes
de fundos setoriais superavitários e pouco ou nada utilizados para seus fins prioritários, bem como de
TAC celebrados com a AGU, além de fontes futuras, como o saldo que poderá emergir de alterações
das metas do Plano Geral de Metas de Universalização do STFC ou da adaptação do regime de
prestação do STFC. Fundamental esclarecer ainda que os recursos decorrentes dos Termos de Ajusta-
mento de Conduta e de “troca” de obrigações regulatórias deverão ser direcionados diretamente para
as prestadoras envolvidas, pois não se trata propriamente de recursos financeiros, mas sim obrigações
de fazer.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do item

Comentários:

Texto incorporado à proposta de texto do inciso

Paulo Tadeu

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

ANATEL orientar os munićıpios para que tenham uma legislação flex́ıvel para facilitar a instalação
da infraestrutura, porque cada munićıpio tem uma legislação para regular a instalação de torres de
telefonia celular, impedindo a ampliação das redes.
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Art 8o. III - ampliar a abrangência de redes de acesso em banda larga fixa, priorizando
setores censitários sem oferta de acesso à Internet por meio desse tipo de infraestrutura;
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Propostas de nova redação e Comentários

Amarildo Martins de Magalhães

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Sou de Bambúı, cidade de 21mil habitantes no interior de minas, sofremos com o monopólio da OI,
serviços de péssima qualidade e sem a menor intenção de melhorar, haja vista o monopólio. Na minha
opinião existe duas formas de melhorar drasticamente o serviço de banda larga no páıs: 1 - Acabar
com o monopólio de algumas operadoras nas cidades. 2 - Investir nos pequenos provedores e exigir
deles metas de expansão e qualidade. Estamos passando por um momento no qual esses provedores
estão migrando suas redes para fibra óptica e isso tem sido feito com grande dificuldade, haja vista
a falta de linhas de financiamento para isso e o alto custo desse investimento. Se houvesse linhas de
investimento para esses provedores, como há no agronegócio, o Brasil já estaria super desenvolvido
com relação a banda larga.

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

III - ampliar a abrangência de redes de acesso em banda larga fixa, priorizando munićıpios sem oferta
de acesso à Internet por meio desse tipo de infraestrutura.

Comentários:

A abrangência a ser utilizada deve ser munićıpio, sob pena de distorção da poĺıtica pública em dis-
cussão. Deve-se destacar que, ao passo que o munićıpio é um parâmetro amplamente conhecido e
transparente, os setores censitários são mais segmentados, não tão difundidos e menos suscet́ıveis
ao controle e acompanhamento por parte da sociedade. Saliente-se que os compromissos de investi-
mento devem ser direcionados para áreas onde não haja infraestrutura ou haja inviabilidade para sua
implantação, utilizando sempre o vetor populacional como balizador de segunda ordem.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:
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Alterar a redação do inciso III, conforme segue: “III - ampliar a abrangência de redes de acesso em
banda larga fixa, priorizando setores censitários que não disponham de oferta adequada de acesso à
Internet por meio desse tipo de infraestrutura;”

Comentários:

A Telefônica considera que áreas que disponham de oferta de acesso, porém com disponibilidade
inadequada, também devem compor o escopo de priorização de investimentos. Tal inclusão pretende
evitar que regiões sub-atendidas sejam exclúıdas das iniciativas de investimento.

ITS Rio

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

(PROPOSTA FORMULADA POR ITS RIO, CIEB, FUNDAÇÃO LEMANN, INSTITUTO NA-
TURA E ENSINA BRASIL) ART. 8o, III – COMPROMISSOS DE INVESTIMENTO Inserir em
“propor nova redação” do art. 8o, III. Marcar a opção “Concordo com ressalvas” Para dar con-
sequência ao objetivo espećıfico de conectar as escolas públicas às redes de alta velocidade, sugerimos
acréscimo no inciso III do art. 8o, da seguinte forma: III - ampliar a abrangência de redes de acesso
em banda larga fixa, priorizando as escolas públicas de educação básica de setores censitários sem
oferta de acesso à Internet por meio desse tipo de infraestrutura.

Comentários:

JUSTIFICATIVA EM ’COMENTÁRIOS ADICIONAIS’.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

III – ampliar a abrangência de redes de acesso em banda larga fixa, priorizando setores censitários
que não disponham de oferta de acesso à Internet por meio desse tipo de infraestrutura;

Comentários:

JUSTIFICATIVA: As mudanças têm o objetivo incluir a arrecadação dos fundos setorais junto aos
recursos utilizados na execução das poĺıticas públicas bem como de alterar a nomenclatura geográfica
para o padrão adotado pelo IBGE e retirar do texto menções explicitas a padrões tecnológicos (3G,
4G), deixando a definição dos critérios a cargo da regulamentação da Anatel. A Anatel, como au-
tarquia destinada à regulamentação do setor de telecomunicações, deve manter sua independência
e poder decisório, embora seguindo sempre as diretrizes governamentais e especialmente deste Mi-
nistério. A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração da metodologia utilizada
para avaliação dos custos dos projetos tem por objetivo garantir que os valores a serem considerados
serão justos para as prestadoras.
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OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Houve necessidade de adequação de incisos e parágrafos, em virtude da contribuição geral feita no
artigo 8. Essa disposição deverá compor o novo parágrafo § 1o proposto na contribuição seguinte.

Comentários:

Os compromissos de investimento a serem estabelecidos pela Anatel nas hipóteses apresentadas na
proposta de Decreto parecem insuficientes para promoção dos objetivos elencados no mesmo docu-
mento. Assim, é indispensável a ampliação do rol fontes de receitas que poderão ser utilizadas com
tal fim, notadamente com a inclusão expressa da possibilidade de utilização de valores provenientes
de fundos setoriais superavitários e pouco ou nada utilizados para seus fins prioritários, bem como de
TAC celebrados com a AGU, além de fontes futuras, como o saldo que poderá emergir de alterações
das metas do Plano Geral de Metas de Universalização do STFC ou da adaptação do regime de
prestação do STFC. Fundamental esclarecer ainda que os recursos decorrentes dos Termos de Ajusta-
mento de Conduta e de “troca” de obrigações regulatórias deverão ser direcionados diretamente para
as prestadoras envolvidas, pois não se trata propriamente de recursos financeiros, mas sim obrigações
de fazer.

Paulo Tadeu

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Rede fixa é muito onerosa e de alto custo no acesso (incentivar rede fibra ótica pra infraestrutura das
operadoras). Incentivar o atendimento de banda larga com uso de tecnologias wireless ou via satélite
ou via 4G ou preparando para o 5G, atendimento dedicado à residência.
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Art 8o. § 1o O MCTIC estabelecerá metas referentes às iniciativas indicadas nos incisos
I, II e III, de forma a orientar as ações da Anatel.
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Figura 132: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alterar a redação do §1o, conforme segue: “§ 1o O MCTIC estabelecerá as diretrizes para investi-
mento, de forma a orientar as ações da Anatel.”

Comentários:

A Telefônica considera que cabe ao MCTIC a definição de diretrizes que suportarão a condução da
Anatel, acerca da celebração de compromissos de investimento. No entanto, a Anatel deve dispor
de liberdade para estabelecer as metas a serem atendidas e os respectivos instrumentos de monitora-
mento, visto ser ela responsável pela imposição de obrigações relacionadas à celebração de termos de
ajustamento de conduta (TAC), à outorga onerosa de autorização de uso de radiofrequência, e a atos
regulatórios em geral. Assim, a Telefônica entende que a atual redação do art. 8o, §1o do Decreto
poderia engessar a atuação da Anatel, bem como afrontar a sua independência funcional e ausência
de subordinação hierárquica atribúıda pelo art. 8o, §2o da LGT (vide comentários ao art. 5o, inciso
II acima).

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

§ 1o O MCTIC estabelecerá metas de universalização, continuidade e qualidade, bem como regras
de compartilhamento referentes às iniciativas indicadas nos incisos I, II e III, de forma a orientar as
ações da Anatel.

Comentários:

Tratando-se de serviço público essencial e estratégico para o desenvolvimento do páıs, novos in-
vestimentos em infraestrutura devem estar associados a obrigações de universalização, continuidade
e qualidade, bem como à obrigações de compartilhamento da capacidade das redes, especialmente
quando a implantação se der com recursos públicos.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:
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§ 1o O MCTIC estabelecerá diretrizes referentes às iniciativas indicadas nos incisos I, II e III, de
forma a orientar as ações da Anatel;

Comentários:

JUSTIFICATIVA: As mudanças têm o objetivo incluir a arrecadação dos fundos setorais junto aos
recursos utilizados na execução das poĺıticas públicas bem como de alterar a nomenclatura geográfica
para o padrão adotado pelo IBGE e retirar do texto menções explicitas a padrões tecnológicos (3G,
4G), deixando a definição dos critérios a cargo da regulamentação da Anatel. A Anatel, como au-
tarquia destinada à regulamentação do setor de telecomunicações, deve manter sua independência
e poder decisório, embora seguindo sempre as diretrizes governamentais e especialmente deste Mi-
nistério. A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração da metodologia utilizada
para avaliação dos custos dos projetos tem por objetivo garantir que os valores a serem considerados
serão justos para as prestadoras.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

§ 1o Os recursos provenientes das fontes listadas serão direcionados para as seguintes iniciativas:
I – expandir as redes de transporte terrestre de alta capacidade, priorizando: a) cidades, vilas e
aglomerados rurais que ainda não disponham dessa infraestrutura; e b) localidades com projetos
aprovados de implantação de cidades inteligentes; II – aumentar a cobertura de redes de acesso em
banda larga móvel, priorizando o atendimento de: a) vilas, aglomerados rurais e rodovias federais
que não disponham de, no mı́nimo, tecnologia 3G; e b) cidades que não disponham de, no mı́nimo,
tecnologia 4G; III - ampliar a abrangência de redes de acesso em banda larga fixa, priorizando setores
censitários sem oferta de acesso à Internet por meio desse tipo de infraestrutura.

Comentários:

A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração do CAPEX no cálculo dos proje-
tos como objetivo garantir que os valores a serem considerados serão justos para as prestadoras, na
medida em que a utilização de outro item, como VPL, pode gerar ideia errada acerca do projeto.
Como exemplo, é fácil perceber que projeto a ser realizado em área mais populosa, identificada no
presente Decreto como prioritária, provavelmente apresentará VPL melhor que projeto para área me-
nos populosa. Contudo, o fato do VPL ser melhor, não quer dizer que a prestadora faria o projeto de
todo modo, considerando a finitude do capital. Assim, assumir que projetos de CAPEX semelhantes
poderão ter valores de projeto distintos penalizaria as prestadoras com obrigação de investimento
em áreas sem interesse econômico a “custo de projeto” equivocadamente menor. Ademais, conforme
apresentado pelo IPEA em diversas oportunidades, o investimento em áreas mais povoadas terá maior
retorno para a sociedade

SOLINTEL

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo
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Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Mais uma vez, preocupa-se com a intervenção do MCTIC junto à ANATEL, visto que essa é Agência
especial com ausência de subordinação hierárquica, nos termos do artigo 8o, §1o da LGT.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

§ 1o O MCTIC estabelecerá metas de universalização, continuidade e qualidade, bem como regras
de compartilhamento referentes às iniciativas indicadas nos incisos I, II e III, de forma a orientar as
ações da Anatel.

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do paragrafo

Comentários:

A Anatel, como autarquia destinada à regulamentação do setor de telecomunicações, deve manter
sua independência e poder decisório, embora seguindo sempre as diretrizes governamentais e especi-
almente deste Ministério
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Art 8o. § 2o Os compromissos de investimento priorizarão preferencialmente localidades
com maior população potencialmente beneficiada, de acordo com critérios objetivos
divulgados pela Agência e observadas as metas fixadas pelo MCTIC, conforme o §1o.
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Figura 134: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

§ 2o Os compromissos de investimento priorizarão preferencialmente localidades com maior população
potencialmente beneficiada, onde seja comprovada a inviabilidade de atendimento por meio de ex-
ploração eficiente do serviço e não haja infraestrutura para prestação da banda larga, de acordo com
critérios objetivos divulgados pela Agência e observadas as metas fixadas pelo MCTIC, conforme o §
1o.

Comentários:

Os compromissos de investimento devem ser direcionados para áreas onde não haja infraestrutura ou
haja inviabilidade para sua implantação, utilizando sempre o vetor populacional como balizador de
segunda ordem. Deve ser notado que estes investimentos não podem ser direcionados para áreas que
já contêm com outas operadoras, inclusive de menor porte/regionais, sob pena de afetar a competição
e excluir tais empresas do mercado. Neste aspecto, o modelo mais equilibrado consiste em direcionar
estes investimentos para redes core (backbone e backhaul) que sejam plenamente compartilhadas
(a preço de custo para todos os interessados) e tenham governança bastante ŕıgida (realizada ou
supervisionada externamente). Repisa-se, dessa forma, que tais investimentos, baseados em poĺıticas
públicas, não podem afetar a arena competitiva e, mais do que isso, não podem ser priorizados para
atendimento ao usuário final por apenas uma prestadora, notadamente aquela que firmou um TAC,
por exemplo.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

ITS Rio

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:
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(PROPOSTA FORMULADA POR ITS RIO, CIEB, FUNDAÇÃO LEMANN, INSTITUTO NA-
TURA E ENSINA BRASIL) Sugerimos o acréscimo de um novo parágrafo após o § 1o e de um
novo parágrafo após o atual § 6o, de modo incluir o Ministério da Educação (MEC) na formulação
e acompanhamento das metas que versem especificamente sobre a disponibilidade de redes de acesso
para as escolas públicas de educação básica, da seguinte forma: § 2o As metas referentes às iniciativas
indicadas no inciso III serão definidas em conjunto com o Ministério da Educação – MEC. § 8o A
Anatel atestará, em conjunto com o MEC, a implantação e operação da infraestrutura prevista no
inciso III.

Comentários:

Uma vez que os investimentos em redes de acesso realizados no âmbito da nova Poĺıtica devem
priorizar as escolas públicas de educação básica, é importante que o MEC seja coautor dessas metas,
em ambiente de diálogo com o MCTIC, contribuindo para construção dos objetivos e zelando pelo
efetivo benef́ıcio às escolas.

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Os compromissos de investimento priorizarão preferencialmente localidades com maior população
potencialmente beneficiada, de acordo com critérios objetivos divulgados pela Agência e observadas
as metas fixadas pelo MCTIC, conforme o § 1o e considerando-se os planos diretores dos munićıpios.

Comentários:

A banda larga é essencial para o desenvolvimento econômico nacional. Contudo, sua expansão deve
ser coordenada com o planejamento de ocupação do solo dos munićıpios, de forma a não reforçar a
ocupação desordenada do território.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

§ 2o Os compromissos de investimento priorizarão preferencialmente localidades com maior população
potencialmente beneficiada, de acordo com critérios objetivos divulgados pela Agência e observadas
as diretrizes fixadas pelo MCTIC, conforme o § 1o;

Comentários:

JUSTIFICATIVA: As mudanças têm o objetivo incluir a arrecadação dos fundos setorais junto aos
recursos utilizados na execução das poĺıticas públicas bem como de alterar a nomenclatura geográfica
para o padrão adotado pelo IBGE e retirar do texto menções explicitas a padrões tecnológicos (3G,
4G), deixando a definição dos critérios a cargo da regulamentação da Anatel. A Anatel, como au-
tarquia destinada à regulamentação do setor de telecomunicações, deve manter sua independência
e poder decisório, embora seguindo sempre as diretrizes governamentais e especialmente deste Mi-
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nistério. A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração da metodologia utilizada
para avaliação dos custos dos projetos tem por objetivo garantir que os valores a serem considerados
serão justos para as prestadoras.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

§ 2o O MCTIC estabelecerá metas referentes às iniciativas indicadas nos incisos I, II e III, de forma
a orientar as ações da Anatel.

Comentários:

A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração do CAPEX no cálculo dos proje-
tos como objetivo garantir que os valores a serem considerados serão justos para as prestadoras, na
medida em que a utilização de outro item, como VPL, pode gerar ideia errada acerca do projeto.
Como exemplo, é fácil perceber que projeto a ser realizado em área mais populosa, identificada no
presente Decreto como prioritária, provavelmente apresentará VPL melhor que projeto para área me-
nos populosa. Contudo, o fato do VPL ser melhor, não quer dizer que a prestadora faria o projeto de
todo modo, considerando a finitude do capital. Assim, assumir que projetos de CAPEX semelhantes
poderão ter valores de projeto distintos penalizaria as prestadoras com obrigação de investimento
em áreas sem interesse econômico a “custo de projeto” equivocadamente menor. Ademais, conforme
apresentado pelo IPEA em diversas oportunidades, o investimento em áreas mais povoadas terá maior
retorno para a sociedade

Helton Laureano de Camargo

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Localidades com maior população tem investimento das grandes operadoras, além de várias opera-
doras oferecendo o serviços. Localidades com menor população não há interesse das operadoras.

Jose Claudio Lima de Siqueira

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo
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Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Há lugares potencialmente remotos, tendo em vista a extensão territorial do Brasil, em que a po-
pulação é mı́nima e a infraestrutura é precária.

Paulo Tadeu

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Bem pelo contrário, priorizar preferencialmente localidades de Menor população para terem o acesso
à rede mundial de computadores e à telefonia de voz. As localidades com maior população, já
são atraentes para as operadoras explorarem pois possuem um maior PIB, então, não precisa do
órgão publico intervir nesse livre comércio e sim democratizar as telecomunicações para áreas mais
necessitadas levando o desenvolvimento.
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Art 8o. § 3o Para a fixação de compromissos de investimento de acordo com o disposto no
caput, a Anatel poderá levar em consideração localidades identificadas como relevantes
por outras poĺıticas públicas federais ou, em relação ao inc. I, localidades em que haja
presença relevante de provedores regionais de acesso à Internet em banda larga.
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

§ 3o Para a fixação de compromissos de investimento de acordo com o disposto no caput, a Anatel
poderá levar em consideração localidades identificadas como relevantes por outras poĺıticas públicas
federais ou, em relação ao inc. I, localidades em que não haja presença de infraestrutura de rede por
parte de provedores regionais de acesso à Internet em banda larga.

Comentários:

Os compromissos de investimento devem ser direcionados para áreas onde não haja infraestrutura
ou haja inviabilidade para sua implantação, utilizando sempre o vetor populacional como balizador
de segunda ordem. Deve ser notado que estes investimentos não podem ser direcionados para áreas
que já contêm com outas operadoras, inclusive de menor porte/regionais, sob pena de afetar a com-
petição e excluir tais empresas do mercado. O modelo mais equilibrado consiste em direcionar estes
investimentos para redes core (backbone e backhaul) que sejam plenamente compartilhadas (a preço
de custo), tenham governança bastante ŕıgida (realizada ou supervisionada externamente) e que os
interessados tenham acesso a infraestrutura simultaneamente. Repisa-se, que tais investimentos, ba-
seados em poĺıticas públicas, não podem afetar a arena competitiva e, mais do que isso, não podem
ser priorizados para atendimento ao usuário final por apenas uma prestadora, notadamente aquela
que firmou um TAC, p. ex.
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Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Alterar a redação do §3o, conforme segue: “§3o Para a fixação de compromissos de investimento de
acordo com o disposto no caput, a Anatel poderá levar em consideração localidades identificadas
como relevantes por outras poĺıticas públicas federais.”

Comentários:

A Telefônica considera que a presença relevante de provedores regionais de acesso à Internet em
banda larga demonstra que já existe atendimento regular pelo mercado em termos de transporte de
alta capacidade e, neste sentido, a poĺıtica pública deveria priorizar outras localidades que ainda não
estejam neste estágio de maturidade mercadológica.

Carlos Roberto Pinto de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Para a fixação de compromissos de investimento de acordo com o disposto no caput, a Anatel poderá
levar em consideração localidades identificadas como relevantes por outras poĺıticas públicas fede-
rais, particularmente aquelas afetas ao interesse da Segurança Nacional, ou, em relação ao inc. I,
localidades em que haja presença relevante de provedores regionais de acesso à Internet em banda
larga.

Comentários:

-

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

§ 3o A Anatel deverá estabelecer metodologia clara de cálculo a ser utilizada na avaliação dos custos
dos projetos e para o acompanhamento da execução.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: As mudanças têm o objetivo incluir a arrecadação dos fundos setorais junto aos
recursos utilizados na execução das poĺıticas públicas bem como de alterar a nomenclatura geográfica
para o padrão adotado pelo IBGE e retirar do texto menções explicitas a padrões tecnológicos (3G,
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4G), deixando a definição dos critérios a cargo da regulamentação da Anatel. A Anatel, como au-
tarquia destinada à regulamentação do setor de telecomunicações, deve manter sua independência
e poder decisório, embora seguindo sempre as diretrizes governamentais e especialmente deste Mi-
nistério. A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração da metodologia utilizada
para avaliação dos custos dos projetos tem por objetivo garantir que os valores a serem considerados
serão justos para as prestadoras.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

§ 3o Os compromissos de investimento priorizarão preferencialmente localidades com maior população
potencialmente beneficiada, de acordo com critérios objetivos divulgados pela Agência e observadas
as metas fixadas pelo MCTIC, conforme o § 1o.

Comentários:

A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração do CAPEX no cálculo dos proje-
tos como objetivo garantir que os valores a serem considerados serão justos para as prestadoras, na
medida em que a utilização de outro item, como VPL, pode gerar ideia errada acerca do projeto.
Como exemplo, é fácil perceber que projeto a ser realizado em área mais populosa, identificada no
presente Decreto como prioritária, provavelmente apresentará VPL melhor que projeto para área me-
nos populosa. Contudo, o fato do VPL ser melhor, não quer dizer que a prestadora faria o projeto de
todo modo, considerando a finitude do capital. Assim, assumir que projetos de CAPEX semelhantes
poderão ter valores de projeto distintos penalizaria as prestadoras com obrigação de investimento
em áreas sem interesse econômico a “custo de projeto” equivocadamente menor. Ademais, conforme
apresentado pelo IPEA em diversas oportunidades, o investimento em áreas mais povoadas terá maior
retorno para a sociedade

SOLINTEL

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

especificamente no que diz respeito a este parágrafo, entende-se que a palavra expressa “poderá”
deverá ser interpretada como um poder-dever da autarquia, motivo pelo qual, a fim de não se dar
margem a quaisquer interpretações amb́ıguas, entende-se pertinente a substituição do termo “poderá”
para “deverá”. Bem como, questiona-se como a ANATEL identificará as regiões em que haja presença
relevante de provedores regionais, inclusive entende-se pela subjetividade do termo relevante. Sugere-
se, dessa forma, que sejam considerados pela Agência os dados coletados pelo SICI para garantir esta
identificação, assim como solicita-se transparência com relação a critérios adotados para definição de
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presença relevante de provedores regionais.

Paulo Tadeu

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Provedores de acesso à Internet não proveem qualidade de serviço pois usam banda de frequência
livre, ou seja, sujeitas a degradação e interferências, exceto provedores que prestam serviços FTTH.

278



Art 8o. § 4o A fixação de compromissos de investimento não contemplados nas inici-
ativas estabelecidas no caput deve ser precedida de fundamentação que expresse sua
conveniência e relevância para a expansão do acesso à Internet em banda larga.
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Figura 138: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

§ 4o A fixação de compromissos de investimento não contemplados nas iniciativas estabelecidas no ca-
put deve ser precedida de fundamentação, que expresse sua conveniência e relevância para a expansão
do acesso à Internet em banda larga, e de prévia e pertinente publicidade.

Comentários:

Assim como todas as demais iniciativas abrangidas por este artigo, os compromissos que decorrerem
deste §4o também devem ser objeto da prévia e devida fundamentação e publicidade, assim como do
seu consequente acompanhamento.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Nextel Telecomunicações Ltdas

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

“§ 4o A fixação de compromissos de investimento não contemplados nas iniciativas estabelecidas no
caput deve ser precedida de fundamentação, com a devida publicidade, que expresse sua conveniência
e relevância para a expansão do acesso à Internet em banda larga.”

Comentários:

Estes compromissos devem ser objeto de publicidade desde a sua concepção e posterior acompa-
nhamento, sobretudo com vistas a garantir sua aderência às premissas desta poĺıtica pública e não
desequilibrar artificialmente a competição.
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SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do § 4o.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: As mudanças têm o objetivo incluir a arrecadação dos fundos setorais junto aos
recursos utilizados na execução das poĺıticas públicas bem como de alterar a nomenclatura geográfica
para o padrão adotado pelo IBGE e retirar do texto menções explicitas a padrões tecnológicos (3G,
4G), deixando a definição dos critérios a cargo da regulamentação da Anatel. A Anatel, como au-
tarquia destinada à regulamentação do setor de telecomunicações, deve manter sua independência
e poder decisório, embora seguindo sempre as diretrizes governamentais e especialmente deste Mi-
nistério. A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração da metodologia utilizada
para avaliação dos custos dos projetos tem por objetivo garantir que os valores a serem considerados
serão justos para as prestadoras.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

§ 4o Para a fixação de compromissos de investimento de acordo com o disposto no caput, a Anatel
poderá levar em consideração localidades identificadas como relevantes por outras poĺıticas públicas
federais ou, em relação ao inc. I, localidades em que haja presença relevante de provedores regionais
de acesso à Internet em banda larga.

Comentários:

A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração do CAPEX no cálculo dos proje-
tos como objetivo garantir que os valores a serem considerados serão justos para as prestadoras, na
medida em que a utilização de outro item, como VPL, pode gerar ideia errada acerca do projeto.
Como exemplo, é fácil perceber que projeto a ser realizado em área mais populosa, identificada no
presente Decreto como prioritária, provavelmente apresentará VPL melhor que projeto para área me-
nos populosa. Contudo, o fato do VPL ser melhor, não quer dizer que a prestadora faria o projeto de
todo modo, considerando a finitude do capital. Assim, assumir que projetos de CAPEX semelhantes
poderão ter valores de projeto distintos penalizaria as prestadoras com obrigação de investimento
em áreas sem interesse econômico a “custo de projeto” equivocadamente menor. Ademais, conforme
apresentado pelo IPEA em diversas oportunidades, o investimento em áreas mais povoadas terá maior
retorno para a sociedade

281



ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

“§ 4o A fixação de compromissos de investimento não contemplados nas iniciativas estabelecidas
no caput deve ser precedida de fundamentação que expresse sua conveniência e relevância para a
expansão do acesso à Internet em banda larga e de pertinente publicidade.”

Comentários:

Todos os compromissos e projetos abrangidos pelo caput, inclusive os decorrentes deste §4o, devem ser
objeto da devida e plena publicidade, no mı́nimo, por não resultarem de estratégias/poĺıticas comerci-
ais/empresariais, mas sim de fonte de recursos espećıficas que não podem desbalancear artificialmente
a competição.

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

exclusão de §

Comentários:

Se são recursos públicos, não cabe aos beneficiários privados com fins lucrativos determinarem outros
tipos de execução. Melhor seria então determinar neste decreto quais são os casos onde se podem de
fato aplicar os recursos que forem públicos.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

§ 4o A fixação de compromissos de investimento não contemplados nas iniciativas estabelecidas no
caput deve ser precedida de fundamentação devidamente registrada e divulgada pelos meios de comu-
nicação da Anatel, que expresse sua conveniência e relevância para a expansão do acesso à Internet
em banda larga.

Comentários:

-
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Art 8o. § 5o Os compromissos de investimento a que se refere o caput não devem
sobrepor-se a compromissos já assumidos em decorrência de outras ações regulatórias
da Agência, tampouco a outras iniciativas federais, estaduais ou municipais concorrentes
identificadas.
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Figura 140: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do § 5o.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: As mudanças têm o objetivo incluir a arrecadação dos fundos setorais junto aos
recursos utilizados na execução das poĺıticas públicas bem como de alterar a nomenclatura geográfica
para o padrão adotado pelo IBGE e retirar do texto menções explicitas a padrões tecnológicos (3G,
4G), deixando a definição dos critérios a cargo da regulamentação da Anatel. A Anatel, como au-
tarquia destinada à regulamentação do setor de telecomunicações, deve manter sua independência
e poder decisório, embora seguindo sempre as diretrizes governamentais e especialmente deste Mi-
nistério. A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração da metodologia utilizada
para avaliação dos custos dos projetos tem por objetivo garantir que os valores a serem considerados
serão justos para as prestadoras.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

§ 5o A fixação de compromissos de investimento não contemplados nas iniciativas estabelecidas no ca-
put deve ser precedida de fundamentação que expresse sua conveniência e relevância para a expansão
do acesso à Internet em banda larga.

Comentários:
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A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração do CAPEX no cálculo dos proje-
tos como objetivo garantir que os valores a serem considerados serão justos para as prestadoras, na
medida em que a utilização de outro item, como VPL, pode gerar ideia errada acerca do projeto.
Como exemplo, é fácil perceber que projeto a ser realizado em área mais populosa, identificada no
presente Decreto como prioritária, provavelmente apresentará VPL melhor que projeto para área me-
nos populosa. Contudo, o fato do VPL ser melhor, não quer dizer que a prestadora faria o projeto de
todo modo, considerando a finitude do capital. Assim, assumir que projetos de CAPEX semelhantes
poderão ter valores de projeto distintos penalizaria as prestadoras com obrigação de investimento
em áreas sem interesse econômico a “custo de projeto” equivocadamente menor. Ademais, conforme
apresentado pelo IPEA em diversas oportunidades, o investimento em áreas mais povoadas terá maior
retorno para a sociedade
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Art 8o. § 6o A Anatel atestará a implantação da infraestrutura, bem como da sua
operação.
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Figura 142: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

§ 6o A Anatel realizará o acompanhamento de todas as etapas da implantação, dando publicidade a
cada etapa, e atestará a implantação da infraestrutura, bem como da sua operação e a sua disponi-
bilização para os demais interessados de forma justa e não discriminatória.

Comentários:

Além de acompanhar todas as etapas da implantação, a Anatel deverá também atestar a dispo-
nibilização desta infraestrutura para terceiros interessados, fornecendo amplamente as informações
necessárias desde a aprovação e em todas as etapas de implantação, de forma que sejam mitigadas
distorções competitivas que favoreçam unicamente o detentor desta infraestrutura. Cabe destacar
que o acompanhamento da implantação de infraestrutura em munićıpios já é atualmente realizado
pela Anatel, por exemplo, no âmbito da instalação de redes 3G e 4G decorrentes de licitações de ra-
diofrequência. Trata-se, portanto, de uma medida que não é inédita, mas que precisa ser amplamente
divulgada para os interessados.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

A PROTESTE - Associação de Consumidores propõe a inclusão de mais dois parágrafos: § 7o A
ANATEL deverá promover semestralmente o levantamento das infraestruturas públicas e privadas
de telecomunicações implantadas nos termos deste artigo 8o, mantendo publicadas em seu website
as informações sobre o cumprimento das metas, e sobre as redes existentes de transporte, acesso e
backhaul. § 8o As infraestruturas implantadas com recursos provenientes dos Termos de Ajustamento
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de Conduta terão caráter público, ficando pelo menos 50% (cinquenta por cento) da capacidade das
respectivas redes destinadas a metas de universalização e programas de inclusão digital.

Comentários:

Considerando-se que existe a previsão de utilização do Fundo de Universalização dos Serviços de Te-
lecomunicações, assim como dos valores relativos às multas aplicadas às operadoras, para a realização
dos investimentos e que estes recursos são públicos, é fundamental que haja a incidência de contrapar-
tidas. Mesmo e principalmente quando as redes foram implantadas em regime privado, a utilização
de recursos públicos impõe que os investimentos cumpram função social, no sentido de propiciar o
máximo aproveitamento viabilizando outros provedores e, consequentemente, maior competição com
efeitos positivos para a prática de preços justos e razoável e melhor qualidade dos serviços.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do § 6o.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: As mudanças têm o objetivo incluir a arrecadação dos fundos setorais junto aos
recursos utilizados na execução das poĺıticas públicas bem como de alterar a nomenclatura geográfica
para o padrão adotado pelo IBGE e retirar do texto menções explicitas a padrões tecnológicos (3G,
4G), deixando a definição dos critérios a cargo da regulamentação da Anatel. A Anatel, como au-
tarquia destinada à regulamentação do setor de telecomunicações, deve manter sua independência
e poder decisório, embora seguindo sempre as diretrizes governamentais e especialmente deste Mi-
nistério. A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração da metodologia utilizada
para avaliação dos custos dos projetos tem por objetivo garantir que os valores a serem considerados
serão justos para as prestadoras.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

§ 6o Os compromissos de investimento a que se refere o caput não devem sobrepor-se a compromissos
já assumidos em decorrência de outras ações regulatórias da Agência, tampouco a outras iniciativas
federais, estaduais ou municipais concorrentes identificadas. § 7o A Anatel atestará a implantação
da infraestrutura, bem como da sua operação. § 8o A Anatel deverá estabelecer metodologia clara
de cálculo a ser utilizada na avaliação do custo dos projetos, considerando expressamente valores de
CAPEX.

Comentários:
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A proposta de inclusão de novo parágrafo, acerca da consideração do CAPEX no cálculo dos proje-
tos como objetivo garantir que os valores a serem considerados serão justos para as prestadoras, na
medida em que a utilização de outro item, como VPL, pode gerar ideia errada acerca do projeto.
Como exemplo, é fácil perceber que projeto a ser realizado em área mais populosa, identificada no
presente Decreto como prioritária, provavelmente apresentará VPL melhor que projeto para área me-
nos populosa. Contudo, o fato do VPL ser melhor, não quer dizer que a prestadora faria o projeto de
todo modo, considerando a finitude do capital. Assim, assumir que projetos de CAPEX semelhantes
poderão ter valores de projeto distintos penalizaria as prestadoras com obrigação de investimento
em áreas sem interesse econômico a “custo de projeto” equivocadamente menor. Ademais, conforme
apresentado pelo IPEA em diversas oportunidades, o investimento em áreas mais povoadas terá maior
retorno para a sociedade

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

§ 7o. A Agência publicará anualmente um relatório detalhado sobre os investimentos realizados.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

No Art. 8 o - Incluir dois parágrafos: § 7o A Anatel deverá realizar direta ou indiretamente o levanta-
mento das infraestruturas públicas e privadas de telecomunicações implantadas e em implantação nos
termos deste artigo 8o, garantindo a disponibilidade de tais dados aos cidadãos, bem as informações
acerca das metas e seu cumprimento e o método de coleta de coleta e atualização dos dados. § 8o

As infraestruturas implantadas com recursos provenientes dos Termos de Ajustamento de Conduta
terão caráter público, ficando pelo menos 50% (cinquenta por cento) da capacidade das respectivas
redes destinadas a metas de universalização e programas de inclusão digital.
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Art. 9o. A Anatel encaminhará , para conhecimento e manifestação do Ministro de
Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, os projetos resultantes dos
compromissos de investimento de que trata o art. 8o.
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 9o. A Anatel encaminhará, para conhecimento do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, os projetos resultantes dos compromissos de investimento de que trata o
art. 8o.

Comentários:

Cabe ao Poder Executivo, por meio do MCTIC, estabelecer as Poĺıticas Públicas e diretrizes es-
tratégicas para o setor. Por seu turno, segundo a Lei 9.472/97, compete à Anatel, autoridade
administrativa independente e vinculada ao MCTIC, “adotar as medidas necessárias para o aten-
dimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com
independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente: I - imple-
mentar, em sua esfera de atribuições, a poĺıtica nacional de telecomunicações;” Há ńıtida separação
de competências entre os agentes, cabendo unicamente à Anatel a responsabilidade pela implantação,
acompanhamento e controle sobre ações decorrentes desta poĺıtica, visto ser um órgão de natureza
técnica. Ademais, a aprovação de cada projeto pelo MCTIC o desvirtua de sua função prećıpua
de formulação de poĺıticas públicas, implicando mais burocracia e procedimentos adicionais, como
publicidade das ações dos §§1o e 2o.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alterar a redação do art. 9o, conforme segue: “Art. 9o. A Anatel encaminhará, para conhecimento
do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, os projetos resultantes dos
compromissos de investimento de que trata o art. 8o.”

Comentários:

A Telefônica entende que não há necessidade de os projetos resultantes dos compromissos de investi-
mento serem aprovados pelo MCTIC, bastando a aprovação da Anatel. Vide comentários ao art. 5o,
inciso II do Decreto.

Nextel Telecomunicações Ltdas

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva
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Proposta de nova redação:

“Art. 9o. A Anatel encaminhará, para conhecimento do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, os projetos resultantes dos compromissos de investimento de que trata o
art. 8o.”

Comentários:

A NEXTEL reconhece a atribuição do MCTIC de estabelecer as poĺıticas públicas e suas diretrizes,
aplicáveis ao setor de telecom. Por sua vez, entende que compete à Anatel por em marcha as iniciativas
para implementá-las e fiscalizá-las, inclusive prestando contas de sua atuação ao MCITC.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 9o A Anatel encaminhará, para conhecimento e manifestação do Ministro de Estado da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações, os projetos resultantes dos compromissos de investimento
de que trata o art. 8o, que deverão ser previamente submetidos à consulta pública e ao Conselho
Consultivo da Agência.

Comentários:

Para promover decisões democráticas quanto ao desenvolvimento das telecomunicações no páıs, em
consonância com as demandas da sociedade, é fundamental que a definição de compromissos de
investimento sejam precedidos de mecanismos voltados para participação da sociedade como é o caso
de consultas públicas e atuação do Conselho Consultivo da ANATEL, que é o órgão institucionalizados
de representação.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Art. 9o. A Anatel encaminhará, para conhecimento do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, os projetos a serem financiados com os recursos provenientes das fontes
de que trata o art. 8o. Parágrafo único: os entes da Administração remeterão à Anatel os casos
relacionados ao art. 8, V, a fim de que a mesma elabore o projeto que receberá os recursos dali
provenientes.

Comentários:

A alteração do caput decorre da necessidade de correlação com o novo art. 8o proposto. A exclusão
dos parágrafos propostos no texto original advém do fato de a Anatel possuir a obrigação de seguir
as diretrizes de poĺıtica pública definidas pelo poder executivo e da administração federal possuir
mecanismos de controle nesse sentido. Estabelecer obrigação de manifestação do MCTIC para cada
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projeto é, nesse sentido, contraproducente, além de não haver relação de hierarquia entre ambos entes.
De todo modo, é evidente que o MCTIC poderá, quando entender necessário, a partir dos mecanis-
mos de controle previstos, se manifestar acerca de projeto que considere dissociado das diretrizes e
objetivos estabelecidos no presente Decreto. Por fim, a inclusão do parágrafo único se faz necessária
com a criação de fonte de recurso proveniente de TAC celebrado com a AGU, dado que tal ente não
tem a competência legal para elaboração do projeto a ser empreendido com os recursos.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Art. 9o. A Anatel encaminhará , para conhecimento e manifestação do Ministério de Estado da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, os projetos resultantes dos compromissos
de investimento de que trata o art. 8o.

Comentários:

-

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

“Art. 9o. A Anatel encaminhará, para conhecimento do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, os projetos resultantes dos compromissos de investimento de que trata o
art. 8o.”

Comentários:

Cabe ao Poder Executivo, por meio do MCTIC, estabelecer as poĺıticas públicas e diretrizes es-
tratégicas para o setor de telecomunicações. Já, por força da LGT – Lei no 9.472/97, compete à
Anatel ser uma autoridade administrativa independente e vinculada ao MCTIC, bem como “adotar
as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das tele-
comunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e
publicidade, e especialmente: I - implementar, em sua esfera de atribuições, a poĺıtica nacional de
telecomunicações; ” Assim, as competências entre esses dois órgãos são distintas e não se confundem.
Muito menos se sobrepõem. Nesse sentido, por força de lei, compete à Anatel a responsabilidade pela
definição, implantação, acompanhamento e controle das ações necessárias para execução da poĺıtica
nacional de telecom, visto ser um órgão de natureza técnica.

SOLINTEL

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada
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Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

fica intŕınseco um enfraquecimento das competências da Agência. Embora a Lei 9.472/1997 tenha
sido alvo de diversos debates e seja matéria em revisão, esta ainda se encontra vigente e em vigor
e prevê expressamente em seu artigo 8o, §1o a natureza de autarquia especial conferida à Agência,
sendo caracterizada por independência administrativa e ausência de subordinação hierárquica. Nesse
sentido, ao se subordinar à ANATEL ao MCTIC estar-se-á por violar a competência regulatória e
fiscalizatória atribúıda em sede de lei ordinária à Agência, bem como a alteração por meio de Decreto
não merece prosperar, sob pena de violação da separação dos poderes.

Comentários:

-

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 9o A Anatel encaminhará, para conhecimento e manifestação do Ministro de Estado da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações, os projetos resultantes dos compromissos de investimento
de que trata o art. 8o, e já previamente submetidos à consulta pública e aprovados pelo Conselho
Consultivo da Agência.

Comentários:

-
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Art 9o. § 1o Caso o Ministério avalie que os projetos não atendem às iniciativas dispostas
no art. 8a ou às metas fixadas no âmbito do Ministério, determinará motivadamente a
sua revisão à Agência.
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Cabe ao Poder Executivo, por meio do MCTIC, estabelecer as Poĺıticas Públicas e diretrizes es-
tratégicas para o setor. Por seu turno, segundo a Lei 9.472/97, compete à Anatel, autoridade
administrativa independente e vinculada ao MCTIC, “adotar as medidas necessárias para o aten-
dimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com
independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente: I - imple-
mentar, em sua esfera de atribuições, a poĺıtica nacional de telecomunicações;” Há ńıtida separação
de competências entre os agentes, cabendo unicamente à Anatel a responsabilidade pela implantação,
acompanhamento e controle sobre ações decorrentes desta poĺıtica, visto ser um órgão de natureza
técnica. Ademais, a aprovação de cada projeto pelo MCTIC o desvirtua de sua função prećıpua
de formulação de poĺıticas públicas, implicando mais burocracia e procedimentos adicionais, como
publicidade das ações dos §§1o e 2o.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Excluir o §1o.

Comentários:

Vide comentários ao caput deste artigo.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão

Comentários:
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A alteração do caput decorre da necessidade de correlação com o novo art. 8o proposto. A exclusão
dos parágrafos propostos no texto original advém do fato de a Anatel possuir a obrigação de seguir
as diretrizes de poĺıtica pública definidas pelo poder executivo e da administração federal possuir
mecanismos de controle nesse sentido. Estabelecer obrigação de manifestação do MCTIC para cada
projeto é, nesse sentido, contraproducente, além de não haver relação de hierarquia entre ambos entes.
De todo modo, é evidente que o MCTIC poderá, quando entender necessário, a partir dos mecanis-
mos de controle previstos, se manifestar acerca de projeto que considere dissociado das diretrizes e
objetivos estabelecidos no presente Decreto. Por fim, a inclusão do parágrafo único se faz necessária
com a criação de fonte de recurso proveniente de TAC celebrado com a AGU, dado que tal ente não
tem a competência legal para elaboração do projeto a ser empreendido com os recursos.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

§ 1o Caso o Ministério avalie que os projetos não atendem às iniciativas dispostas no art. 8a ou às
metas fixadas no âmbito do Ministério, determinará motivadamente a sua revisão à Agência.

Comentários:

-

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Retirar o parágrafo

Comentários:

Cabe ao Poder Executivo, por meio do MCTIC, estabelecer as poĺıticas públicas e diretrizes es-
tratégicas para o setor de telecomunicações. Já, por força da LGT – Lei no 9.472/97, compete à
Anatel ser uma autoridade administrativa independente e vinculada ao MCTIC, bem como “adotar
as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das tele-
comunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e
publicidade, e especialmente: I - implementar, em sua esfera de atribuições, a poĺıtica nacional de
telecomunicações; ” Assim, as competências entre esses dois órgãos são distintas e não se confundem.
Muito menos se sobrepõem. Nesse sentido, por força de lei, compete à Anatel a responsabilidade pela
definição, implantação, acompanhamento e controle das ações necessárias para execução da poĺıtica
nacional de telecom, visto ser um órgão de natureza técnica.
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Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do paragrafo

Comentários:

A Anatel possui a obrigação de seguir as diretrizes de poĺıtica pública definidas pelo poder executivo
e a administração federal já possui mecanismos de controle nesse sentido. Adicionalmente não há
subordinação hierárquica da Anatel ao MCTIC, por tratar-se de uma Autarquia Especial e Órgão de
Estado.
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Art 9o. § 2o A não manifestação do Ministro no prazo de sessenta dias implica con-
cordância tácita com as medidas aprovadas pela Anatel.
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Cabe ao Poder Executivo, por meio do MCTIC, estabelecer as Poĺıticas Públicas e diretrizes es-
tratégicas para o setor. Por seu turno, segundo a Lei 9.472/97, compete à Anatel, autoridade
administrativa independente e vinculada ao MCTIC, “adotar as medidas necessárias para o aten-
dimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com
independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente: I - imple-
mentar, em sua esfera de atribuições, a poĺıtica nacional de telecomunicações;” Há ńıtida separação
de competências entre os agentes, cabendo unicamente à Anatel a responsabilidade pela implantação,
acompanhamento e controle sobre ações decorrentes desta poĺıtica, visto ser um órgão de natureza
técnica. Ademais, a aprovação de cada projeto pelo MCTIC o desvirtua de sua função prećıpua
de formulação de poĺıticas públicas, implicando mais burocracia e procedimentos adicionais, como
publicidade das ações dos §§1o e 2o.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Excluir o §2o.

Comentários:

Vide comentários ao caput deste artigo.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão

Comentários:
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A alteração do caput decorre da necessidade de correlação com o novo art. 8o proposto. A exclusão
dos parágrafos propostos no texto original advém do fato de a Anatel possuir a obrigação de seguir
as diretrizes de poĺıtica pública definidas pelo poder executivo e da administração federal possuir
mecanismos de controle nesse sentido. Estabelecer obrigação de manifestação do MCTIC para cada
projeto é, nesse sentido, contraproducente, além de não haver relação de hierarquia entre ambos entes.
De todo modo, é evidente que o MCTIC poderá, quando entender necessário, a partir dos mecanis-
mos de controle previstos, se manifestar acerca de projeto que considere dissociado das diretrizes e
objetivos estabelecidos no presente Decreto. Por fim, a inclusão do parágrafo único se faz necessária
com a criação de fonte de recurso proveniente de TAC celebrado com a AGU, dado que tal ente não
tem a competência legal para elaboração do projeto a ser empreendido com os recursos.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

§ 2o A não manifestação do Ministério no prazo de sessenta dias implica concordância tácita com as
medidas aprovadas pela Anatel.

Comentários:

-

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Retirar o parágrafo

Comentários:

Cabe ao Poder Executivo, por meio do MCTIC, estabelecer as poĺıticas públicas e diretrizes es-
tratégicas para o setor de telecomunicações. Já, por força da LGT – Lei no 9.472/97, compete à
Anatel ser uma autoridade administrativa independente e vinculada ao MCTIC, bem como “adotar
as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das tele-
comunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e
publicidade, e especialmente: I - implementar, em sua esfera de atribuições, a poĺıtica nacional de
telecomunicações; ” Assim, as competências entre esses dois órgãos são distintas e não se confundem.
Muito menos se sobrepõem. Nesse sentido, por força de lei, compete à Anatel a responsabilidade pela
definição, implantação, acompanhamento e controle das ações necessárias para execução da poĺıtica
nacional de telecom, visto ser um órgão de natureza técnica.
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Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

No Art 9o Incluir um terceiro parágrafo: § 3o Os projetos aprovados devem ser divulgados no Diário
Oficial da União no prazo de um dia e nos meios de comunicação da Anatel no prazo de cinco dias,
passando a constar em banco de dados em padrão abertos e acesśıvel
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Art. 10. As redes de transporte e as redes metropolitanas implantadas a partir dos com-
promissos de investimento de que trata o art. 8o estarão sujeitas a compartilhamento
a partir da sua entrada em operação.
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Propostas de nova redação e Comentários

Amarildo Martins de Magalhães

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Esse artigo ficou amb́ıguo, sugiro

Comentários:

-

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

“Art. 10. As redes de transporte e as redes metropolitanas implantadas a partir dos compromissos de
investimento de que trata o art. 8o estarão sujeitas a compartilhamento nos termos estabelecidos por
estes compromissos, observadas as condições estabelecidas pelo Plano Geral de Metas da Competição,
aprovado pela Anatel.”

Comentários:

A Telefônica considera que o compartilhamento de infraestrutura é uma realidade consolidada no
setor e tem efeitos positivos, à medida que otimiza a alocação de investimentos e agiliza o processo de
implantação de redes. O arcabouço regulatório sobre o compartilhamento de infraestrutura no setor
de telecomunicações é extenso, reunindo normas espećıficas sobre o tema, como (i) o Regulamento
de Compartilhamento de Infraestrutura de Suporte à Prestação de Serviço de Telecomunicações,
aprovado pela Resolução no 683, de 05 de outubro de 2017 expedida pela Anatel; (ii) o Plano Geral
de Metas da Competição (PGMC), aprovado pela Resolução no 600, de 8 de novembro de 2012; e (iii)
os regulamentos conjuntos que dispõem sobre o compartilhamento de infraestrutura entre os setores
de energia elétrica, telecomunicações e petróleo, conforme expedidos pela Anatel, Aneel e ANP.

Nextel Telecomunicações Ltdas

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

“Parágrafo único. Em todas as etapas, desde a aprovação do projeto até a respectiva entrada em
operação, a Anatel dará ampla publicidade às redes e demais infraestruturas implantadas no âmbito
desse programa bem como ao mecanismo de acesso às infraestruturas compartilhadas por parte dos
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interessados. “

Comentários:

Com vistas a garantir a plena isonomia e manter a competição, sem qualquer desequiĺıbrio ex-
terno/artificial, toda a infraestrutura decorrente dos recursos advindos do art. 8 devem ser objeto de
compartilhamento, com a devida publicidade, desde o nascedouro do projeto. E não somente após
a entrada em operação na medida em que o ińıcio das tratativas para compartilhamento somente
depois desta etapa implica um inegável benef́ıcio para o detentor da infraestrutura em questão. A
publicidade e a supervisão externa, a ser realizada pela Anatel, por exemplo, mitiga os riscos de de-
sequiĺıbrio na competição, fundamentalmente porque tais redes não são implantadas de acordo com
poĺıticas/estratégias empresariais individuais/independentes.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 12. As redes de transporte e as redes de acesso e backhaul – implantadas a partir dos compro-
missos de investimento de que trata o art. 8o estarão sujeitas à obrigação de compartilhamento a
partir da sua entrada em operação, nos termos da regulamentação editada pela ANATEL.

Comentários:

-

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Art. 10. As redes de transporte e as redes metropolitanas implantadas a partir dos compromissos de
investimento de que trata o art. 8o estarão sujeitas a compartilhamento, de modo oneroso e mediante
viabilidade técnica, a partir da sua entrada em operação, seguindo a regra vigente do Plano Geral de
Metas de Competição – PGMC, editado pela Anatel.

Comentários:

É necessário esclarecer que, assim como ocorre com todas as outras já existentes, o compartilhamento
destas novas redes seguirá os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pela Anatel, posto não haver
qualquer razão para criação de assimetria de compartilhamento. Assim, sendo o Plano Geral de Metas
de Competição o instrumento utilizado pela Anatel para estabelecer os critérios a serem observados
para o compartilhamento das redes entre prestadoras de telecomunicações, importante citar o mesmo
no artigo. Vale observar que não há em se falar em “recurso público” ou algo semelhante. Apenas
como exemplo, toda a infraestrutura de rede das prestadoras que foram implementadas a partir
das obrigações de PGMU não possuem qualquer caracterização especial para seu compartilhamento,
seguindo a regra geral da Anatel, via o PGMC.
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marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Art. 10. As redes de transporte e as redes metropolitanas implantadas a partir dos compromissos de
investimento de que trata o art. 8o estarão obrigadas a compartilhamento a partir da sua entrada
em operação.

Comentários:

Se são recursos públicos, devem ter como premissas a obrigação de compartilhamento.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Art. 10. As redes de transporte, de acesso e backhaul – implantadas a partir dos compromissos de
investimento de que trata o art. 8o - estarão sujeitas à obrigação de compartilhamento a partir da
sua entrada em operação

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 10. As redes de transporte e as redes metropolitanas implantadas a partir dos compromissos
de investimento de que trata o art. 8o estarão sujeitas a compartilhamento de acordo com a regu-
lamentação da Agência, garantindo a possibilidade de compartilhamento oneroso e a necessidade de
viabilidade técnica, para que não haja impacto na qualidade do serviço prestado à sociedade

Comentários:

Há diversas variáveis envolvidas na regulamentação do compartilhamento que devem ser definidas
pela Anatel em regulamento próprio. Como exemplo, recentemente foi emitida pela Anatel o Regula-
mento de Compartilhamento de Infraestrutura de Suporte à Prestação de Telecomunicações aprovado
pela Resolução 683, de 05 de out/2017, que também revogou o regulamento anterior, antiga Res. 274,
de 2001. Adicionalmente não se pode pensar em compartilhamento sem analise de viabilidade técnica
e sem ser a titulo oneroso uma vez que a manutenção da infraestrutura pressupõe investimentos cons-
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tantes e planejamento de longo prazo para garantia de prestação de serviço com qualidade adequada.
Ademais não se constrói e atualiza a infraestrutura de um páıs como o Brasil, considerando as extensas
dimensões territoriais e precariedades macroeconômicas, com o fomento e uso indiscriminado de com-
partilhamento de redes, nesse sentido a alteração tem foco e premissas básicas ao compartilhamento
seguro e eficaz
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Art 10o. Parágrafo único. A Anatel dará ampla publicidade às redes e demais infraes-
truturas implantadas no âmbito desse programa bem como ao mecanismo de acesso às
infraestruturas compartilhadas por parte dos interessados.
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Figura 152: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Parágrafo único. Em todas as etapas, desde a aprovação do Projeto até a disponibilização das re-
des para a entrada em operação, a Anatel dará ampla publicidade às redes e demais infraestruturas
implantadas no âmbito desse programa bem como ao mecanismo de acesso às infraestruturas com-
partilhadas por parte dos interessados.

Comentários:

O acesso e a disponibilização da rede somente a partir da sua entrada em operação geram uma
distorção de caráter competitivo: enquanto a operadora que implantou a infraestrutura poderá utilizá-
la no momento de entrada em operação (“marco zero” para uso), outros interessados terão que
vencer burocracias de contratos, condições comerciais, integrações técnicas/testes, o que pode levar
a perda do mercado já atendido ou captura de mercado, inclusive com fidelização, pela operadora
que implantou a infraestrutura. Para evitar estas distorções e garantir efetivamente a utilização das
redes (evitando-se, assim, reviver a experiência do PGMU II que trocou metas de PST por redes de
backhaul que não foram utilizadas por terceiros), todas as etapas do projeto devem ser de visibilidade
dos posśıveis interessados. Caberá à Anatel assegurar que não ocorra discriminação no acesso e os
preços e condições sejam justas e isonômicas. A governança sobre esta infraestrutura deve ser bastante
rigorosa.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alterar a redação do Parágrafo único do art. 10o, conforme segue: “Parágrafo único. A Anatel
dará publicidade às redes e demais infraestruturas implantadas no âmbito desse programa bem como
ao mecanismo de acesso às infraestruturas compartilhadas por parte dos interessados, observado o
prinćıpio da garantia de segurança e integridade f́ısica e lógica das redes.”

Comentários:

A Telefônica defende que a publicidade sobre a existência e localização de elementos de rede é senśıvel
em termos de segurança f́ısica e lógica dos serviços de telecomunicações. A própria proposta de
Decreto reconhece a relevância da preservação da segurança, assim como exposto no artigo 2o, inciso
VII e artigo 7o, inciso XIII. Neste sentido, a ampla publicidade suscita preocupações. A própria
administração pública possui experiência prática que corrobora o exposto acima. O programa “Luz
Para Todos”, iniciativa de universalização do acesso à energia elétrica no Brasil, mais especificamente
nas iniciativas executadas no leque do PRODEEM (Programa de Desenvolvimento Energético de
Estados e Munićıpios) que implantou soluções de energia solar fotovoltaicas em localidades isoladas
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da rede elétrica. A experiência demonstra altos ı́ndices de furtos de equipamentos, sendo este um
fator cŕıtico à manutenção e sustentabilidade do programa.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

A PROTESTE propõe nova redação e a inclusão de mais um parágrafo: § 1o A Anatel dará am-
pla publicidade sobre as redes e demais infraestruturas implantadas no âmbito dos compromissos de
investimento de que trata o art. 8o, bem como aos mecanismos de compartilhamento respectivos.
§ 2o Deverão ser atendidos os pedidos de compartilhamento de infraestrutura solicitados por Esta-
dos e Munićıpios decorrentes de projetos relacionados com poĺıticas públicas de cidades digitais e
inteligentes, bem como para interconexão de redes comunitárias.

Comentários:

-

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

“Parágrafo único. Em todas as etapas, desde a aprovação do projeto até a respectiva entrada em
operação, a Anatel dará ampla publicidade às redes e demais infraestruturas implantadas no âmbito
desse programa bem como ao mecanismo de acesso às infraestruturas compartilhadas por parte dos
interessados. “

Comentários:

Deve ser destacado que muitas empresas de telecomunicações atualmente utilizam capacidade /
backhaul satélite para o atendimento de diversas áreas onde ainda não há disponibilidade de redes ter-
restres. Portanto, a implantação de redes terrestres que não decorrem de estratégia/posicionamento
comercial das empresas, mas está relacionada diretamente a recursos espećıficos advindos de situações
especiais, como TAC, conversão de obrigações regulatórias, adaptação de concessão do STFC, entre
outros, deve ser objeto de ampla publicidade em todas as etapas com vistas a reduzir o efeito na
arena competitiva, em especial nas empresas que serão diretamente afetadas por estes projetos.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva
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Proposta de nova redação:

§ 1o A Anatel dará ampla publicidade sobre as redes e demais infraestruturas implantadas no âmbito
dos compromissos de investimento de que trata o art. 8o, bem como esclarecerá os mecanismos de
compartilhamento e o andamento e decisão acerca dos pedidos.

Comentários:

incluir um segundo parágrafo: § 2o Os pedidos de compartilhamento de infraestrutura solicitados por
Estados e Munićıpios decorrentes de projetos relacionados com poĺıticas públicas de cidades digitais,
bem como para interconexão de redes comunitárias, não dependem de análise da prestadora do serviço
e devem ser autorizado em prazo de trinta dias pela proprietária da infraestrutura.
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Art. 11. A Agência construirá indicadores e coletará dados para o devido acompanha-
mento da evolução das redes implantadas no âmbito desta poĺıtica pública.
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Figura 154: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 11. A Agência construirá indicadores e coletará dados para o devido acompanhamento da
evolução das redes implantadas no âmbito desta poĺıtica pública, disponibilizando esses dados em
formato eletrônico aberto para consulta pelos cidadãos.

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 11. A Agência construirá indicadores e coletará dados para o devido acompanhamento da
evolução das redes implantadas no âmbito desta poĺıtica pública, observando parâmetros realistas e
deficiências por ventura existentes no setor

Comentários:

Ajustar a redação para que sejam observados parâmetros realistas e as deficiências ainda existentes
no setor
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Art 11o. Parágrafo único. A Agência publicará anualmente um relatório detalhado
sobre os investimentos realizados.
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Figura 156: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Parágrafo único. A Agência publicará anualmente um relatório detalhado sobre o andamento dos
projetos contratados.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: A alteração proposta aumenta a transparência no acompanhamento dos projetos.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Parágrafo único. A Agência publicará anualmente um relatório detalhado sobre o andamento dos
projetos contratados.

Comentários:

Considerando que o investimento necessário para execução do projeto será determinado no momento
de sua concepção, eventual redução ou aumento de custo decorrerá, salvo casos fortuitos ou de força
maior, de eficiência ou incompetência do agente privado, aproveitando ou prejudicando apenas a ele e
não ao projeto, que continuará sendo exiǵıvel nos termos contratados. Assim, o acompanhamento da
Anatel deve se ater ao projeto, sendo a execução orçamentária de responsabilidade do ente privado.
De outra forma, ao se contratar a obrigação de fazer, o risco da execução recai sobre a prestadora de
telecomunicações, o que favorece o Estado. Ademais, reduz o custo de transação, na medida em que
se torna desnecessário o acompanhamento da execução financeira do projeto.
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Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Parágrafo único. A Agência produzirá anualmente e divulgará em seus véıculos de comunicação um
relatório detalhado sobre os investimentos realizados

Comentários:

-

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Parágrafo único. A Agência publicará semestralmente um relatório detalhado sobre os investimentos
realizados.

Comentários:

A divulgação semestral dos investimentos permitirá melhor acompanhamento e contribuirá para to-
mada de decisão.
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Comentários adicionais

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

De uma forma geral, além das contribuições espećıficas apresentadas para os dispositivos espećıficos
dos Art. 8 a 11, a ABRINT gostaria de reforçar, de maneira bem sintética, os seguintes pontos
acerca desta seção: - a escolha da empresa/prestadora que irá implementar o projeto de infraestru-
tura/rede, decorrente de recurso/investimento que não é diretamente vinculado à operadora que o
gerou (como, por exemplo, o caso do valor econômico decorrente da adaptação da concessão STFC
em autorização), deve ser realizada de forma impessoal. Para esta escolha, como forma de preservar
o balanço competitivo, propõe-se que, em caso de equivalência de propostas, a prestadora regional
tenha preferência (tal qual mecânica que já é adotada para contratação de equipamentos/serviços no
qual há preferência pelos nacionais/produzidos no páıs); - no caso de infraestrutura/rede decorrente
de investimentos vinculados (como o TAC, por exemplo), esta infraestrutura deve ser pasśıvel de
compartilhamento desde sua implantação, devendo ainda ter uma governança ŕıgida (de preferência
com supervisão externa), além de publicidade de todas as etapas do projeto, desde sua aprovação até
a disponibilização, de forma a evitar desbalanceamento competitivo de forma artificial. Novamente,
o investimento em tal infraestrutura não decorre de iniciativa/estratégia comercial da empresa, mas
atendimento ao interesse público, sendo ela apenas o instrumento para sua execução; - a escolha dos
munićıpios e áreas prioritárias para investimento deve sempre contemplar, em primeiro plano, regiões
onde não haja infraestrutura ou que seja inviável sua exploração eficiente. Em segundo plano, áı sim,
pode ser feito o balanceamento pelo elemento ponderador: maior população beneficiada. Adicional-
mente, o foco deste investimento deve se dar exclusivamente em redes core (backbone e backhaul)
mais facilmente compartilhadas que redes de acesso onde o “unbundling” é reconhecidamente mais
complexo e, sobretudo, está mais afeto a poĺıticas comerciais de cada prestador; - na seleção de pro-
jetos de banda larga móvel devem ser contemplados todas as prestadoras que dispõem de frequências
e redes 4G (2,6GHz-TDD-LTE), como as prestadoras regionalizadas que, com base em iniciativa do
próprio Governo (especialmente na Portaria no275/13-MC), adquiriram frequências para operar em
cerca de 2,9 mil munićıpios. Portanto, deve ser premissa para seleção de investimentos a prestação de
banda larga por meio de radiofrequências com tecnologias 3G ou 4G, independente do serviço; - para
todos os compromissos, investimentos e projetos decorrentes deste art. 8 deve ser dada ampla publi-
cidade de todas as etapas do processo, bem como assegurado o compartilhamento da infraestrutura
em condições isonômicas e não discriminatórias a todos os interessados.

ITS Rio

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

COMENTÁRIO SOBRE ART. 8, III, COMPLETO: É muito positiva a diretriz geral apresentada
no lançamento desta Consulta Pública de priorizar, de maneira ampla na nova Poĺıtica de Telecomu-
nicações, a expansão de redes de transporte terrestre de alta capacidade, concentrando os recursos
para levar infraestrutura a cidades onde ela ainda não exista. Contudo, dada a diretriz de ampliar
também redes de acesso em banda larga fixa, vemos a possibilidade de influenciar positivamente essa
previsão com a proposta de nova redação. Ao prever que a expansão das redes de acesso priorize
a oferta de banda larga a escolas públicas, uma série de benef́ıcios é gerada. Em primeiro lugar,
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prioriza-se o acesso à internet pela maior parte das crianças e jovens do Brasil, que comporão a
próxima geração do páıs. Essa futura geração, por sua vez, terá conexão de maneira vinculada ao
acesso à informação e ao conhecimento, o que tende a potencializar o aprendizado e a construção da
cidadania. Ao permitir o acesso rápido ao maior repositório de informações que existe, a conexão
à internet facilita o acesso a bens e serviços públicos, o conhecimento sobre direitos e deveres, a
comunicação e troca de ideias com outros cidadãos. Também permite que os alunos pesquisem e
aprofundem conhecimentos em suas áreas de maior interesse, o que potencializa o aprendizado no
presente e a pesquisa e produção do conhecimento no futuro. Além de representarem benef́ıcios à soci-
edade por si sós, esses efeitos também tendem a se desdobrar em aumento da capacidade produtiva dos
futuros trabalhadores, gerando crescimento econômico para o páıs. Ademais, pesquisa recentemente
divulgada* aponta que os impactos da conexão à internet sobre o aĺıvio da pobreza estão fortemente
vinculados ao grau de escolarização dos trabalhadores que passam a ter acesso à rede, o que mostra
mais um benef́ıcio de associar a promoção do uso da internet a espaços de ensino e aprendizagem. O
uso da internet vinculado ao acesso ao conhecimento, assim, traz benef́ıcios sociais mais significativos
do que seu uso como mero bem de consumo. Além disso, a oferta de banda larga a escolas públicas
permite que estas se tornem pontos de acesso por toda a comunidade, o que também traz benef́ıcios
por si só à localidade e pode aumentar a proximidade de pais de alunos e o restante da comunidade à
escola, voltando a atenção da sociedade a este serviço público tão importante que é a educação. Assim
como o investimento em redes de transporte transborda para outras frentes necessárias ao acesso à
internet, portanto, o investimento em conectar escolas transborda para outros setores da sociedade,
também merecendo priorização. Uma vez que os investimentos em redes de acesso realizados no
âmbito da nova Poĺıtica devem priorizar as escolas públicas de educação básica, é importante que o
MEC seja coautor dessas metas, em ambiente de diálogo com o MCTIC, contribuindo para construção
dos objetivos e zelando pelo efetivo benef́ıcio às escolas. * Existem diversas referências nesse sentido.
Uma contribuição recente e que sintetiza investigações anteriores pode ser encontrada em: Galperin,
H; Viecens, M. Connected for Development? Theory and evidence about the impact of Internet
technologies on poverty alleviation. Development Policy Review, Overseas Development Institute,
2017. Dispońıvel em: http://annenberg.usc.edu/sites/default/files/2017/03/12/Galperin et al-2017-
Development Policy Review.pdf

Emilio Carlos Ignácio Merchan

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

Esperamos que realmente haja por parte da Anatel, uma fiscalização ŕıgida para que todas as Ope-
radoras possam cumprir suas determinações para que nós usuários possamos realmente usufruir de
um serviço com qualidade de segurança no momento em que precisarmos dele.

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

Proposta de inclusão - Artigo 8o, parágrafo 7o Artigo 8o §7o - Caberá ao MCTIC o desenvolvimento
de programa voltado ao setor empresarial, que estabeleça um ńıvel mı́nimo de qualidade no serviço
de telefonia e banda larga. Justificativa: Para a indústria, a qualidade da internet é fator determi-
nante para o desempenho de setores como loǵıstica, produção e vendas. Esse aspecto é ainda mais
relevante com o avanço do comércio eletrônico. Nesse sentido, faz-se necessária a inclusão de metas
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de atendimento ao setor empresarial, com padrões mı́nimos de velocidades e qualidade, voltadas,
especialmente, aos munićıpios que mais contribuem para a atividade industrial no Brasil.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários adicionais:

Em virtude da dinâmica de contribuição e da limitação de 1000 caracteres, a Oi solicita atenção a
forma de contribuição do artigo 8, uma vez que foi necessária a reorganização de incisos e parágrafos
do referido artigo.

José Umberto Sverzut

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

Realizar a separação estrutural das concessionárias de telefonia fixa local em duas novas prestadoras:
de infraestrutura e serviços. Nesse modelo, as atuais concessionárias do STFC Local seriam trans-
formadas em autorizadas de serviços e as prestadoras de infraestrutura seriam concessionárias com
uma nova Licitação, que preferencialmente, selecione uma nova Empresa (player) para aumentar a
competição e evitar a prática do subśıdio cruzado. Os recursos do FUST seriam usados para financiar
a modernização da infraestrutura de telecomunicações.

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

De uma maneira mais ampla, a prinćıpio, as fontes de recurso elencadas no caput do art. 8 (TAC,
outorga onerosa de autorização de uso de radiofrequência, bem como de atos regulatórios em geral,
como a adaptação da concessão do STFC) poderão não ser direcionadas para investimentos em nova(s)
infraestrutura(s) satelital(is). Todavia, como já apontado, o satélite é a solução mais adequada e viável
para atendimento de diversas áreas onde ainda não há (ou em locais onde pode haver restrições
para a implantação de) infraestrutura terrestre. Assim, o que se propõe é que parte dos recursos
financeiros, advindos do estabelecido no caput do art. 8, sejam usados para custeio, no mı́nimo de
maneira transitória, de capacidades / backhaul satélite para localidades onde houver prioridade no
atendimento, de acordo com as poĺıticas públicas. Este custeio também poderia ser viabilizado com
recursos do FUST, no caso de os serviços de banda larga serem contemplados com o uso deste Fundo.

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

Adição de §§ no artigo 8o §7o Os compromissos de investimentos deverão atender na construção de re-
des de ultima milha que visem a autogestão comunitária quando assim forem solicitadas formalmente
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ao MCTIC e em conformidade com poĺıticas digitais já existentes ou em andamento na localidade;
§8o Para o cumprimento do §7o, toda a infraestrutura criada para a gestão comunitária deverá ser
doada para uma entidade gestora local, devidamente qualificada perante as normas legais vigentes;
Justificativa: Fomentar poĺıticas de acesso conforme recomendação da UIT Dubai 2014 (REC 19) e
Citel 2016 (RES 268), WSIS, e poĺıticas nacionais de acesso e inclusão digital Adição de § no artigo
9o §3o A Anatel se obriga a lançar consulta pública de todos os projetos resultantes dos compromissos
de investimentos de forma a colher na sociedade sugestões para aplicação dos recursos de que trata o
art. 8o Justificativa: Se são sobre recursos públicos os processos de decisão devem passar antes por
CP Adição de § no artigo 10o §2o O compartilhamento de infraestrutura poderá ser solicitado por
instâncias de governo pra complemento da poĺıtica de cidades digitais e inteligentes, bem como, para
interconexão de redes comunitárias e outras poĺıticas de acesso. Justificativa: É preciso garantir que
o compartilhamento atenda de forma diferenciada as iniciativas de poĺıticas de outras instâncias de
governo e da sociedade civil sem fins lucrativos

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

[Estas contribuições foram elaboradas pelo Clube de Engenharia, Instituto Telecom e Sindicato dos
Engenheiros do Rio de Janeiro] 9. O compartilhamento de infraestrutura e de dados já estava no texto
da LGT. No entanto, nunca foi aceito efetivamente pelas Operadoras, que estabelecem dificuldades ao
seu emprego e inviabilizam sua utilização. A forma que agências reguladoras pelo mundo encontraram
para criar as condições para obter os resultados da economicidade do compartilhamento foi através do
estabelecimento de uma regulamentação em camadas, mediante adesão voluntária pelos prestadores
de serviço ou por imposição de regras para cada camada. É particularmente importante a separação
funcional ou estrutural da camada de infraestrutura de rede, composta de backbone, backhaul e
última milha (recursos de rede no atacado), da camada do serviço e seu backoffice (recursos de rede
no varejo). Muito embora exista uma dificuldade inicial de implementação dessa separação, a médio
e longo prazo ela configura uma solução em que o ambiente passa a ser mais econômico e mais fácil
para o estabelecimento de metas para cada uma das camadas. Recomenda-se, tal como já feito com
sucesso para o serviço SeAC (Serviço de Acesso Condicionado) no Brasil, a adoção da separação em
camadas aplicável à infraestrutura de acesso à banda larga.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

No Art. 8 o - Incluir dois parágrafos: § 7o A Anatel deverá realizar direta ou indiretamente o levanta-
mento das infraestruturas públicas e privadas de telecomunicações implantadas e em implantação nos
termos deste artigo 8o, garantindo a disponibilidade de tais dados aos cidadãos, bem as informações
acerca das metas e seu cumprimento e o método de coleta de coleta e atualização dos dados. § 8o

As infraestruturas implantadas com recursos provenientes dos Termos de Ajustamento de Conduta
terão caráter público, ficando pelo menos 50% (cinquenta por cento) da capacidade das respectivas
redes destinadas a metas de universalização e programas de inclusão digital. No Art 9o Incluir um
terceiro parágrafo: § 3o Os projetos aprovados devem ser divulgados no Diário Oficial da União no
prazo de um dia e nos meios de comunicação da Anatel no prazo de cinco dias, passando a constar
em banco de dados em padrão abertos e acesśıvel No Art 10o incluir um segundo parágrafo: § 2o
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Os pedidos de compartilhamento de infraestrutura solicitados por Estados e Munićıpios decorrentes
de projetos relacionados com poĺıticas públicas de cidades digitais, bem como para interconexão de
redes comunitárias, não dependem de análise da prestadora do serviço e devem ser autorizado em
prazo de trinta dias pela proprietária da infraestrutura.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários adicionais:

inserção de novo inciso no artigo 8o: IV – gerar e manter Infraestrutura de contingência das redes
atuais, visando assegurar maior qualidade e disponibilidade às redes de telecomunicações do Páıs
Justificativa: É importante que os investimentos não considerem apenas acesso e transporte em áreas
sem este tipo de infraestrutura pois, em um páıs com a extensão territorial brasileira é essencial a
disponibilidade de redundâncias, uma vez que regiões inteiras dependem atualmente de uma única
alternativa. Toda a busca por disponibilidade de banda larga para a população deve considerar a
disponibilidade de um serviço de qualidade e estável, na medida do posśıvel.

VALDENICE G. DE ANDRADE

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

Manter na implantação e no processo uma avaliação formativa corrigindo os erros os equivos para se
chegar a uma avaliação somativa de sucesso
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Figura 158: Nuvem de Palavras dos termos observados nos Comentários adicionais.
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Diretrizes para poĺıtica de telecomunicações voltadas às Cidades Inteli-
gentes

Art. 12. O MCTIC promoverá a implantação de infraestrutura e serviços baseados
em TIC voltadas ao desenvolvimento de Cidades Inteligentes por meio das seguintes
diretrizes:
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Figura 159: Perfil geral das respostas
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Figura 160: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade

Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alterar a redação do art. 12, conforme segue: “Art. 12. O MCTIC promoverá a coordenação da
implantação do Plano Nacional de Internet das Coisas objetivando o desenvolvimento das Cidades
Inteligentes, da saúde, da agricultura e indústria, conforme as seguintes diretrizes:”

Comentários:

A Telefônica observa que a redação atual do art. 12 do Decreto não está em consonância com
as diretrizes do Plano Nacional de Internet das Coisas, por meio do qual foram definidas para o
desenvolvimento de IoT frentes prioritárias que incluem além das Cidades Inteligentes, o setor Rural,
de Saúde e indústria avançada (fábricas e indústria de base). Um decreto que disponha sobre poĺıticas
públicas de telecomunicações e contemple somente a vertical “Cidades Inteligentes” não reflete o
trabalho executado ao longo de 2017 para construção de uma poĺıtica setorial robusta e estruturada
para implementação da Internet das Coisas no páıs. Assim, é importante que o MCTIC promova
a implantação do Plano Nacional de Internet das Coisas abrangendo todas as frentes prioritárias
definidas consoante o Plano de Ação para o desenvolvimento de IoT no Brasil.
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PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 12. O MCTIC promoverá a implantação de infraestrutura e serviços baseados em TIC voltadas
ao desenvolvimento de Cidades Digitais e Inteligentes por meio das seguintes diretrizes:

Comentários:

-

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Para a aplicação do disposto no artigo XII é necessário que decreto contemple uma definição de
cidades inteligentes

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 12. O MCTIC promoverá a implantação de infraestrutura e serviços baseados em TIC voltadas
ao desenvolvimento de Cidades Digitais e Inteligentes por meio das seguintes diretrizes:

Comentários:

A poĺıtica de cidades digitais precede a de cidades inteligentes, pois, esta primeira é garantidora da
infraestrutura necessária e dentro das condições de uso comum para a viabilidade econômica, social,
legal e poĺıtica da segunda.

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva
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Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Ver comentários adicionais. As contribuições do Clube de Engenharia, Instituto Telecom e Sindicato
dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro se encontram dividisdas pelos tópicos da Consulta nos
comentários adicionais.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 12. O MCTIC promoverá a implantação de infraestrutura e serviços baseados em TIC voltadas
para a conexão e informatização das cidades brasileiras com o objetivo de garantir direitos e melhorar
a qualidade de vida da população, por meio das seguintes diretrizes

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 12. O MCTIC promoverá a coordenação da implantação do Plano Nacional de Internet das
Coisas objetivando o desenvolvimento das Cidades Inteligentes, da Saúde , Agricultura e Indústria,
conforme as seguintes diretrizes:

Comentários:

O Plano Nacional de Internet das Coisas possui um escopo mais abrangente que o das Cidades
Inteligentes. Nesse plano Cidades Inteligentes é uma das prioridades ao lado de Saúde, Agricultura
e Indústria. Acreditamos que é mais coerente que as poĺıticas públicas sejam direcionadas ao escopo
completo de Internet das Coisas e não a uma de suas aplicações. Além disso, a adoção do Plano
Nacional de Internet das Coisas permite uma maior transparência na alocação de recursos públicos,
através de diretrizes e objetivos bem fundamentados.

326



Art 12o. I - conectar órgãos e equipamentos públicos locais entre si e destes à internet
por meio de infraestrutura de rede de alta capacidade;

●

● ● ● ●

●

31,46%

65,17%

28

1 1 0 1

58

0

20

40

60

0%

25%

50%

75%

100%

Concordo Concordo
com ressalva

Discordo Sem opinião
formada

Não quero
opinar

Não preenchido

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 r

es
po

nd
en

te
s

F
requência relativa

Figura 161: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

I – conectar órgãos e equipamentos públicos locais entre si e destes à internet por meio de infraestru-
tura de rede de alta capacidade;

Comentários:

-
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Art 12o. II - oferecer pontos públicos de acesso à internet para uso livre e gratuito pela
população;

●

● ●

● ●

●

24,72%

4,49% 4,49%

65,17%

22

4 4
0 1

58

0

20

40

60

0%

25%

50%

75%

100%

Concordo Concordo
com ressalva

Discordo Sem opinião
formada

Não quero
opinar

Não preenchido

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 r

es
po

nd
en

te
s

F
requência relativa

Figura 163: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alterar a redação do inciso II, conforme segue: “II - oferecer pontos públicos de acesso à internet
para uso livre e gratuito pela população, mediante remuneração às prestadoras;”

Comentários:

A Telefônica apoia a iniciativa de se ofertar acesso gratuito à internet. No entanto, ressalta que
a prestadora que ofertar tal acesso deverá receber do Poder Público a devida remuneração pela
disponibilização do acesso gratuito à população.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Possibilitar que haja conectividade livre e gratuita para a população em locais como hospitais públicos,
escolas públicas, bibliotecas, museus e centros culturais públicos e outros órgãos de atendimento à
população

Comentários:

-

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

o uso destes pontos pela população é baixissimo.
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Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

II – oferecer pontos públicos de acesso à internet para uso livre e gratuito pela população, selecionando
a tecnologia a ser utilizada de forma criteriosa objetivando otimizar a relação custo/benef́ıcio;

Comentários:

A tecnologia a ser utilizada deverá ser criteriosamente avaliada para otimizar a relação custo benef́ıcio,
reduzindo os custos para a Administração Pública. Grande parte da população vive em áreas já
cobertas por avançadas redes de dados de alta capacidade, que conectam diariamente milhões de
cidadãos à Internet nas ruas, casas, edif́ıcios, praças e parques. Estas redes são operadas e mantidas
por empresas de grande porte, com sistemas sofisticados de monitoramento e equipes de campo para
garantir alta disponibilidade e performance, com atualização tecnológica constante. Como exemplo,
poderia negociar com o ecossistema celular para prover o uso da rede em momentos de ociosidade,
a baixo custo ou em troca de publicidade, não restringindo a apenas conexões via Wi-Fi. Seria
uma solução alinhada com o moderno, e bastante aplicado recentemente, conceito de Economia
Compartilhada, uma vez que identifica ativos pouco usados, atribuindo-lhes utilização aumentando
significativamente a eficiência.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do inciso

Comentários:

Embora seja uma posśıvel decisão do governo não é uma diretriz a ser estabelecida em Decreto uma
vez que haveria necessidade de estudo mais elaborado sobre a viabilidade e necessidade real deste
serviço

Paulo Tadeu

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:
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Serviços já não são prestados pelas operadoras em áreas OUTDOOR públicas? Órgãos públicos devem
oferecer serviços de uso livre e gratuito para a população nos nos edif́ıcios, universidades, hospitais
públicos. ANATEL e MCTIC devem atuar junto às prefeituras para liberarem a infraestrutura para
as Operadoras instalarem a rede de acesso próximas dos usuários e flexibilizar a legislação para
instalação da infraestrutura de Telecomunicações nos munićıpios.

Ericsson Telecomunicações S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A Ericsson acredita que o papel do poder público deve ser de fomentar a expansão dos serviços de
acesso à internet, melhorar a acessibilidade e a competitividade. O Estado não deve, no entanto,
buscar competir de maneira pública e gratuitamente com as empresas autorizadas do SCM e SMP.
Não é e não deve ser uma atribuição do Estado o provimento de acesso à internet gratuito.
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Art 12o. III - implantar infraestrutura e serviços baseados em TIC, que promovam a
melhoria da qualidade e o aumento da eficiência dos serviços públicos;
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Figura 165: Perfil geral das respostas

1
5

19

3
10 101 000 010

44

49

0

10

20

30

40

50

Concordo Concordo
com ressalva

Discordo Sem opinião
formada

Não quero
opinar

Não preenchido

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 r

es
po

nd
en

te
s

Tipo de pessoa ou Entidade Pessoa Física Terceiro Setor
ou Outro Empresa Privada

Figura 166: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade

333



Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Alterar a redação do inciso III do art. 12o, conforme segue: “III - implantar infraestrutura e serviços
baseados em TIC, que promovam a melhoria da qualidade, oferta de novos serviços aos cidadãos e o
aumento da eficiência dos serviços públicos;”

Comentários:

Vide comentários ao caput do presente artigo.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

É importante separar a infraestrutura e serviços baseados em TICs que podem ser implantados neste
contexto com a melhora da qualidade e de fato aumento na eficiência dos serviços públicos prestados,
que naturalmente dependem de outros fatores que transcendem a tecnologia e conectividade.

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A utilização pela população de dispositivos móveis conectados à internet é crescente, e não apenas
pelas classes de maior poder aquisitivo. Esse crescimento é resultado das vantagens que todos que
já os utilizamos experimentamos diariamente: mobilidade, agilidade, facilidade, praticidade. Consi-
derando isso, para fomentar a inclusão digital o governo deve considerar diminuir/eliminar barreiras
na utilização de dispositivos móveis por uma grande parcela da população. Essas iniciativas incluem
tornar os custos dos smartphones mais acesśıveis, implementar soluções como o 0800 dados, desenvol-
ver aplicativos para acesso a serviços públicos, ampliar a conectividade, entre outros. A Qualcomm

334



se coloca à disposição para contribuir com mais informações sobre os benef́ıcios e como avançar não
apenas em cada uma dessas como também em outras ações relacionadas.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

III - implantar infraestrutura e serviços baseados em TIC, que promovam a melhoria da qualidade,
oferta de novos serviços aos cidadãos e o aumento da eficiência dos serviços públicos e privados;

Comentários:

O Plano Nacional de Internet das Coisas possui um escopo mais abrangente que o das Cidades
Inteligentes. Nesse plano Cidades Inteligentes é uma das prioridades ao lado de Saúde, Agricultura
e Indústria. Acreditamos que é mais coerente que as poĺıticas públicas sejam direcionadas ao escopo
completo de Internet das Coisas e não a uma de suas aplicações. Além disso, a adoção do Plano
Nacional de Internet das Coisas permite uma maior transparência na alocação de recursos públicos,
através de diretrizes e objetivos bem fundamentados.

Ericsson Telecomunicações S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

É importante separar a infraestrutura e serviços baseados em TICs que podem ser implantados neste
contexto com a melhora da qualidade e de fato aumento na eficiência dos serviços públicos prestados,
que naturalmente dependem de outros fatores que transcendem a tecnologia e conectividade.
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Art 12o. IV – estimular o compartilhamento de dados, de acesso público, gerados por
meio das TIC, bem como estimular o uso destas de forma colaborativa, entre poder
público e sociedade, na busca de soluções inovadoras a desafios locais;
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

IV – estimular o compartilhamento de dados, de acesso público, gerados por meio das TIC, bem como
estimular o uso destas de forma colaborativa, entre poder público e sociedade, na busca de soluções
inovadoras a desafios locais, respeitados os direitos estabelecidos pelo Marco Civil da Internet, Código
de Defesa do Consumidor e Lei de Proteção de Dados Pessoais;

Comentários:

É fundamental que os ganhos sociais e econômicos decorrentes de leis principiológicas como é o
caso do Código de Defesa do Consumidor e do Marco Civil da Internet sejam apropriados pelos
processos regulatórios, dando-se efetividade aos direitos conquistados pela sociedade. A referência a
uma lei de proteção de dados pessoais foi feita, a despeito de hoje só haver projetos em trâmite no
Congresso Nacional, na medida em que é inconceb́ıvel o desenvolvimento de uma sociedade digital,
sem que estejam estabelecidas garantias e proteções à privacidade, intimidade, segurança e outros
direitos fundamentais, que podem ser afetados gravemente pela coleta massiva e uso arbitrário e
discriminatório de dados pessoais.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:
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A tematica da protecao de dados pessoais e os contornos para o compartilhamento de dados do cidadao
brasileiro tem sido objeto de inumeros debates no Poder Executivo e no Poder Legislativo brasileiros
nos ultimos 7 anos. Como resultado desse processo, atualmente importantes projetos de lei sobre o
tema tramitam tanto na Camara dos Deputados como no Senado Federal. Dessa forma, sugerimos
que o texto apresentado seja retirado ou revisto, de modo a indicar que eventual compartilhamento
de dados de acesso publico gerados por meio das TICs devera observar os principios e limites fixados
em lei especifica sobre o tema, assegurando-se a plena eficacia da protecao dos dados pessoais do
cidadao brasileiro.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

IV – estimular o compartilhamento de dados, de acesso público, gerados por meio das TIC, bem como
estimular o uso destes de forma colaborativa, entre poder público e sociedade, na busca de soluções
inovadoras a desafios locais, respeitados os direitos estabelecidos pelo Marco Civil da Internet e no
Código de Defesa do Consumidor e Lei de Proteção de Dados Pessoais;

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

IV – implementar soluções de Internet das Coisas que promovam a implantação das cidades inteligen-
tes com vistas à melhoria da qualidade de vida da população e aumento da produtividade e eficiência
dos serviços públicos e privados

Comentários:

O Plano Nacional de Internet das Coisas possui um escopo mais abrangente que o das Cidades
Inteligentes. Nesse plano Cidades Inteligentes é uma das prioridades ao lado de Saúde, Agricultura
e Indústria. Acreditamos que é mais coerente que as poĺıticas públicas sejam direcionadas ao escopo
completo de Internet das Coisas e não a uma de suas aplicações. Além disso, a adoção do Plano
Nacional de Internet das Coisas permite uma maior transparência na alocação de recursos públicos,
através de diretrizes e objetivos bem fundamentados.
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Art 12o. V – fomentar o desenvolvimento local por meio do est́ımulo à inovação e ao
empreendedorismo digital baseados no uso das TIC; e
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Jose Claudio Lima de Siqueira

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

O que é desenvolvimento local? Brasil? Municipal, Estadual, Federal?

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

V – fomentar o desenvolvimento local por meio do est́ımulo à inovação e ao empreendedorismo social
e digital baseados no uso das TIC; e

Comentários:

É preciso compreender que o empreendedorismo e inovação não se dá somente sob as regras de
mercado, visto que uma economia de compartilhamento e de bens comuns se alastram por todo o
planeta de forma sustentável e colaborativa.

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:
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Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

os recursos publicos devem ser aplicados pra reduzir deficit publico, saude, segurança e educação.
deixa inovação e empreendedorismo pras empresas.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

V – fomentar o desenvolvimento socioeconônico e ambiental local por meio do est́ımulo à inovação e
ao empreendedorismo digtial baseados no uso das TICS; e

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

V - implementar soluções de Internet das Coisas que promovam a melhoria dos serviços públicos e
privados de saúde com vistas à melhoria da qualidade de vida da população, aumento da produtividade
e eficiência dos serviços prestados;

Comentários:

O Plano Nacional de Internet das Coisas possui um escopo mais abrangente que o das Cidades
Inteligentes. Nesse plano Cidades Inteligentes é uma das prioridades ao lado de Saúde, Agricultura
e Indústria. Acreditamos que é mais coerente que as poĺıticas públicas sejam direcionadas ao escopo
completo de Internet das Coisas e não a uma de suas aplicações. Além disso, a adoção do Plano
Nacional de Internet das Coisas permite uma maior transparência na alocação de recursos públicos,
através de diretrizes e objetivos bem fundamentados.
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Art 12o. VI – estimular parcerias entre poder público local e empresas e/ou instituições
privadas para sustentabilidade das redes infraestrutura e serviços baseados em TIC.
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Carlos Roberto Pinto de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

estimular parcerias entre poder público local e empresas e/ou instituições privadas para a segurança
e sustentabilidade das redes infraestrutura e serviços baseados em TIC.

Comentários:

-

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

VI – garantir a criação de marcos legais que permitam parcerias entre as instâncias do poder público,
academia, empresas e/ou entidades privadas sem fins lucrativos para sustentabilidade das redes,
infraestrutura e serviços baseados em TIC.

Comentários:

Nos processos de parceria entre os vários setores da sociedade e instâncias governamentais é preciso
que marcos legais ordenem as poĺıticas de telecom e TICs, gerando ambiente seguro para as ações
constrúıdas de forma conjunta e colaborativa e garantam sustentabilidade e governança participativa
das poĺıticas digitais.
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Organização das Cooperativas Brasileiras

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Sugestão de redação: VI – estimular parcerias entre poder público local e empresas, cooperativas
e/ou instituições privadas para sustentabilidade das redes infraestrutura e serviços baseados em TIC

Comentários:

Pelos benef́ıcios do sistema cooperativista no oferecimento do serviço para a comunidade, é necessário
colocar no texto a possibilidade do cooperativismo

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

parcerias entre poder publico e empresas favorece corrupção.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

V - implementar soluções de Internet das Coisas que promovam a produtividade, a eficiência e a
sustentabilidade do agronegócio no páıs

Comentários:

O Plano Nacional de Internet das Coisas possui um escopo mais abrangente que o das Cidades
Inteligentes. Nesse plano Cidades Inteligentes é uma das prioridades ao lado de Saúde, Agricultura
e Indústria. Acreditamos que é mais coerente que as poĺıticas públicas sejam direcionadas ao escopo
completo de Internet das Coisas e não a uma de suas aplicações. Além disso, a adoção do Plano
Nacional de Internet das Coisas permite uma maior transparência na alocação de recursos públicos,
através de diretrizes e objetivos bem fundamentados.
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Art 12o. Parágrafo único: A implantação de redes de acesso a partir de recursos
federais previstas no inciso III desse Artigo será feita por meio de contratos que busquem
garantir oferta de melhores produtos e serviços para conexão à internet em banda larga.
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Carlos Roberto Pinto de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

A implantação de redes de acesso a partir de recursos federais previstas no inciso III desse Artigo será
feita por meio de contratos que busquem garantir oferta de melhores produtos e serviços para conexão
à internet em banda larga, atentando para as necessidades e prioridades estabelecidas atinentes aos
temas de interesse da Segurança Nacional.

Comentários:

-

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Parágrafo único: A implantação de redes de acesso a partir de recursos federais previstas no inciso III
desse Artigo será feita por meio de contratos que assegurem a oferta de melhores produtos e serviços
adequados para conexão à internet em banda larga.

Comentários:

Contratos que têm como objeto serviços públicos devem não só buscar a garantia, mas principalmente
assegurar o direito a produtos e serviços com qualidade, continuidade e segurança, como desdobra-
mento dos prinćıpios da legalidade e eficiência, nos termos do art. 37, da Constituição Federal.
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Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Parágrafo único: A implantação de redes de acesso a partir de recursos federais previstas no inciso III
desse Artigo será feita por meio de contratos que assegurem a oferta de melhores produtos e serviços
adequados para conexão à internet em banda larga.

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do paragrafo

Comentários:

Nao faz mais sentido com a alteração do inciso
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Comentários adicionais

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários adicionais:

Incluir os incisos VII, VIII e IX no art. 12o, conforme segue: “VII – implementar soluções de
Internet das Coisas que promovam o incentivo às cidades inteligentes com vistas à melhoria da
qualidade de vida da população e aumento da produtividade e eficiência dos serviços públicos; IV -
implementar soluções de Internet das Coisas que promovam a melhoria dos serviços públicos de saúde
com vistas à melhoria da qualidade de vida da população, aumento da produtividade e eficiência dos
serviços prestados; V - implementar soluções de Internet das Coisas que promovam a produtividade, a
eficiência e a sustentabilidade do agronegócio no páıs.” Vide comentários ao caput do presente artigo.

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

Proposta de inclusão - Artigo 12o, inciso VII Artigo 12o, inciso VII: Estimular parcerias entre poder
público local e empresas e/ou instituições privadas para a implantação de infraestrutura de teleco-
municações que viabilize as redes inteligentes de energia elétrica (smart grids). Justificativa: Redes
inteligentes de energia são aquelas em que há aplicação de tecnologia da informação e de alto grau
de automação, de modo a possibilitar a interação entre todas as partes da cadeia, garantindo maior
comunicação entre os consumidores e o sistema, com o objetivo de torna-lo mais confiável e eficiente,
tanto em termos econômicos quanto energéticos. As smart grids já são realidade em diversos páıses.
No Brasil, diversos avanços foram alcançados nos últimos anos, com as concessionárias realizando
investimentos no setor. Contudo, o desenvolvimento em questão vem sofrendo entraves em função da
baixa penetração e qualidade da infraestrutura de telecomunicações, que não atendem as necessidades
das concessionárias de distribuição. Faz-se necessário que o est́ımulo à implantação da infraestrutura
de telecomunicações necessária para as smart grids configure-se como diretriz prioritária do programa.

Clube de Engenharia

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários adicionais:

[Estas contribuições foram elaboradas pelo Clube de Engenharia, Instituto Telecom e Sindicato dos
Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro] 10. O decreto não menciona explicitamente formas de
est́ımulo aos pequenos provedores de internet (ISP – Internet Service Providers) espalhados por todo o
território nacional, e que a cada ano aumentam sua participação percentual no provimento de serviços,
principalmente em regiões onde as Operadoras não chegam. Fundo garantidor, possibilidades reais
de compartilhamento, melhores preços na utilização de recursos de terceiros, faixas de frequência não
utilizadas pelas Operadoras (450 MHz por exemplo) são algumas de suas necessidades. Recomenda-se
que a Telebrás atue como reguladora de mercado de atacado para os recursos de rede a serem utilizados
pelos ISPs, tanto na infraestrutura terrestre dos backhauls, como nos enlaces de satélite do SGDC, e
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que sejam adotadas medidas de incentivo às suas atuações. ———-Final das contribuições———–

VALDENICE G. DE ANDRADE

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários adicionais:

As parcerias com setores privados se faz necessário a todo projeto de melhoria coletiva da nação,
contato, que estas parcerias não ultraoassem o limite da cooperação e vá para interesses excusos.

internet
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vii
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12º artigo
coisas

eficiência
implementar
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soluções
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telecomunicações

Figura 175: Nuvem de Palavras dos termos observados nos Comentários adicionais.
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Disposições finais e transitórias

Art. 13. A administração pública federal direta, autárquica e fundacional disponibili-
zará, sempre que tecnicamente posśıvel e em condições isonômicas, prédios, construções
e demais imóveis sob sua administração para facilitar a implantação de infraestrutura
de telecomunicações.
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Figura 176: Perfil geral das respostas
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Figura 177: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade

Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Art. 13. A administração pública federal direta, autárquica e fundacional disponibilizará, sempre
que tecnicamente posśıvel e em condições isonômicas, prédios, construções, terrenos e demais imóveis
sob sua administração para facilitar a implantação de infraestrutura de telecomunicações. Exclusão
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do inciso II do parágrafo 1o e incluir um novo parágrafo com a seguinte redação: §3o A entidade inte-
ressada em instalar infraestrutura e equipamentos para redes de telecomunicações em vias públicas,
em faixas de domı́nio, ou em bem de uso comum do povo, de todo território nacional, em áreas rurais
ou urbanas, terá seu direito de passagem autorizado pelo órgão federal, estadual ou municipal ou
entidade pública competente, sob cuja gestão estiver a área a ser ocupada ou atravessada, observados
os arts. 7o e 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 13.116, de 2015.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: Promover o atendimento ao que está previsto no Art.12 da Lei 13.116 de 2015, re-
ferente às normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações,
que determina que: “Art. 12. Não será exigida contraprestação em razão do direito de passagem em
vias públicas, em faixas de domı́nio e em outros bens públicos de uso comum do povo, ainda que esses
bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão ou outra forma de delegação, excetuadas
aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data de promulgação desta Lei”.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

A administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverá disponibilizar, sempre que
tecnicamente posśıvel e em condições isonômicas, prédios, construções e demais imóveis sob sua
administração para facilitar a implantação de infraestrutura de telecomunicações, a não ser que se
comprove que tão uso levaria a risco ou impedimento da função original do equipamento público em
questão.

Comentários:

-

Paulo Tadeu

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Se isso se concretizar, será um salto na qualidade da infraestrutura de Telecomunicações no páıs, mas
devem antes alinhar esses quesitos junto aos munićıpios.
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Art 13o. § 1o A expedição de autorização de uso dos imóveis a que se refere o caput
prescindirá de procedimento licitatório e será condicionada à solicitação por:
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Figura 178: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Jose Claudio Lima de Siqueira

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

A desburocratização neste sentido é essencial ao processo.
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Art 13o. I - empresa prestadora de serviço de telecomunicações de interesse coletivo;
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Ivete de Macedo Brandão

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Que essas impressas não pertença a poĺıticos.

Organização das Cooperativas Brasileiras

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Sugestão de redação: I - empresa ou cooperativa prestadora de serviço de telecomunicações de inte-
resse coletivo;

Comentários:

Novamente é necessário fortalecer a possibilidade do cooperativismo para a prestação de serviços
desta natureza
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Art 13o. II - entidade que atue no mercado de exploração de infraestrutura destinada
ao uso por prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo;
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Figura 182: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

II – entidade de interesse público ou social que preste serviço de telecomunicações de interesse coletivo
ou

Comentários:

-

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do inciso II.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: Promover o atendimento ao que está previsto no Art.12 da Lei 13.116 de 2015, re-
ferente às normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações,
que determina que: “Art. 12. Não será exigida contraprestação em razão do direito de passagem em
vias públicas, em faixas de domı́nio e em outros bens públicos de uso comum do povo, ainda que esses
bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão ou outra forma de delegação, excetuadas
aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data de promulgação desta Lei”.
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Art 13o. III - entidade de interesse público ou social que preste serviço de telecomu-
nicações de interesse restrito; ou
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Figura 184: Perfil geral das respostas
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Figura 185: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

III - entidade de interesse público ou social que preste serviço de telecomunicações de interesse restrito,
quando não houver demanda para as entidades citadas nos incisos anteriores; ou

Comentários:

Como as prestadoras de telecomunicações de interesse restrito não têm obrigações de interconexão
nem, consequentemente, de compartilhamento, o uso de recursos escassos por esse tipo de prestadora
pode comprometer o uso de bens escassos que, conceitualmente, poderiam ser compartilhados com
outras operadoras, inclusive, conforme aplicável, as próprias prestadoras de interesse restrito. Dessa
forma, a disponibilização de bens a esse tipo de entidade deveria ficar restrita às hipóteses em que
não houver interesse das demais prestadoras de interesse coletivo.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

III – entidade de interesse público ou social que preste serviço de telecomunicações de interesse restrito
coletivo ou

Comentários:

-
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Art 13o. IV - demais órgãos públicos.

●

● ● ●
●

●

26,97%

2,25%

69,66%

24

0 1 2 0

62

0

20

40

60

0%

25%

50%

75%

100%

Concordo Concordo
com ressalva

Discordo Sem opinião
formada

Não quero
opinar

Não preenchido

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 r

es
po

nd
en

te
s

F
requência relativa

Figura 186: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Excluir este inciso IV.

Comentários:

Se a disponibilização dos bens de que trata esse artigo destina-se a fornecer, de forma geral, infraestru-
tura para prestadoras de serviços de telecomunicações em base não discriminatória, tal opção deveria
ser assegurada às entidades listadas nos incisos I a III. Em outras palavras, não faz sentido assegurar
o uso de um bem a um órgão público que não seja nem prestadora de serviços de telecomunicações
nem fornecedora de infraestrutura – haveria nesse caso um desvio do uso do bem. Naturalmente que
isso não afasta a possibilidade de determinado órgão deter uma licença de telecomunicações ou mesmo
ser destinada a fornecer infraestrutura de telecomunicações, hipóteses em que tal órgão se encaixaria
num dos incisos acima. O que não faz sentido é um órgão estranho ao fim de prover infraestrutura
ou serviços de telecomunicações receber um bem para esse fim.
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Art 13o. § 2o Os custos gerados no processo utilização da área deverão ser ressarcidos
pelo ocupante.
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Figura 188: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

§ 2o Os custos gerados no processo de utilização da área deverão ser ressarcidos pelo ocupante.

Comentários:

-

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Os custos gerados no processo de utilização da área deverão ser calculados pelo órgão público envolvido
e registrado em banco de dados espećıfico pela Anatel com possibilidade de acesso a qualquer cidadão.
O ocupante deve ressarcir o poder público pelos custos.

Comentários:

-
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Art. 14. Esta poĺıtica é sucedânea do Programa Nacional de Banda Larga e do Pro-
grama Brasil Inteligente para todos os fins legais, em especial no que se refere às ativida-
des desempenhadas pela Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, que mantém
as seguintes atribuições:
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Figura 190: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão de todo o artigo 14. Caso assim não entenda, que os incisos e parágrafos desse artigo sejam
alterados conforme proposto a seguir.

Comentários:

O caput do art. 14, seus incisos e os parágrafos 1o a 4o, reproduzem o art. 4o do Decreto no

7.175/2010. Como se sabe, a atribuição a TELEBRÁS de competência para a prestação de serviços
de telecom por meio de Decreto é inconstitucional, na medida em que, nos termos da Lei Federal no

5.792/1972, a TELEBRÁS deveria ser apenas uma empresa ‘holding’. Assim, para que a TELEBRÁS
pudesse prestar diretamente qualquer serviço de telecomunicações, seria preciso alterar a sua lei de
criação. Ainda que o objeto da TELEBRÁS fosse ampliado por meio de uma alteração legislativa,
esta também seria de duvidosa constitucionalidade, na medida em que as atividades que poderiam
ser desenvolvidas por ela podem muito bem ser feitas por empresas privadas, inexistindo, portanto,
justificativa para a prestação de serviços de telecomunicações por uma sociedade de economia mista.
Por essas razões, esta é uma oportunidade para se corrigir o grave eqúıvoco cometido quando da
edição do Decreto no 7.175/2010.
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SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Art. 14. Esta poĺıtica é sucessora do Programa Nacional de Banda Larga e do Programa Brasil
Inteligente para todos os fins legais.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: Não se justifica em face da livre concorrência e da própria LGT que uma empresa
tenha o monopólio da exploração de um determinado segmento de mercado e nem que tenha privilégios
sobre as demais concessionárias ou autorizatárias. Não se justificam os argumentos relativos ao § 2o

do inciso IV pois a própria Telebrás utiliza meios de terceiros na construção de suas redes e pelo
fato da segurança das redes atualmente ser proporcionada por mecanismos de encriptação de dados
que independem do meio f́ısico no qual os mesmos trafegam. Além disso, a atuação da Telebrás no
atendimento a localidades desatendidas por acessos banda larga pode ser feita hoje sem a necessidade
dos mecanismos de autorização previstos nesse decreto. Atualmente se observa que, ao contrário do
que se pretendia nos Decretos anteriores e a intenção que entendemos deste Ministério, a atuação da
Telebrás não se dá em regiões de baixo retorno financeiro e sim em áreas de grande competitividade,
subtraindo clien

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do Artigo ou, alternativamente, inclusão de novo parágrafo, conforme se segue: § 7o A
TELEBRÁS não poderá usar, fruir, operar ou manter a infraestrutura e as redes de suporte de
serviços de telecomunicações classificados como bens reverśıveis das concessionárias dos STFC que
eventualmente retornem para a União.

Comentários:

Não se justifica em face da livre concorrência e da própria LGT que uma empresa tenha o monopólio
da exploração de um determinado segmento de mercado e nem que tenha privilégios sobre as demais
concessionárias ou autorizatárias. De igual maneira, não se justificam os argumentos relativos ao §
2o do inciso IV, pois a própria Telebrás utiliza meios de terceiros na construção de suas redes e pelo
fato da segurança das redes atualmente ser proporcionada por mecanismos de encriptação de dados
que independem do meio f́ısico no qual os mesmos trafegam. Além disso, a atuação da Telebrás no
atendimento a localidades desatendidas por acessos banda larga pode ser feita hoje sem a necessidade
dos mecanismos de autorização previstos nesse decreto. (Em virtude da falta de espaço, a contribuição
continua no próximo inciso).
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Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

NÃO QUERO OPINAR

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Art. 14. Esta poĺıtica é sucessora do Programa Nacional de Banda Larga e do Programa Brasil
Inteligente para todos os fins legais.

Comentários:

Conforme Art. 21,XI, da CF, a exploração dos serviços é definida pela LGT, que define o acesso
à internet como serviço prestado em regime privado, que deixou de ser monopólio da União e é
prestado por inúmeras empresas. Não se justifica, em face da livre concorrência e da própria LGT,
que a Telebrás tenha monopólio ou larga vantagem competitiva na exploração de um segmento e nem
que tenha privilégios sobre as demais concessionárias ou autorizatárias. O que se observa é que ao
contrário do que se pretendia nos Decretos anteriores, e a intenção deste Ministério, a atuação da
Telebrás não se dá em regiões de baixo retorno financeiro, mas em áreas de grande competitividade,
subtraindo clientes corporativos das empresas competitivas do setor para transferi-los para o serviço
da Telebrás, sem a necessidade de licitação, ainda que o artigo 24, VIII, Lei 8.666 não permita a
contratação direta da Telebrás com dispensa de licitações, ouseja, órgãos públicos não poderiam
contratar a estatal
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Art 14o. I - implementar a rede privativa de comunicação da administração pública
federal;
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Figura 192: Perfil geral das respostas
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Figura 193: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão de todo o artigo 14. Caso assim não entenda, alterar a redação do inciso I, conforme segue:
“I – participar das licitações realizadas pela administração pública federal para a implementação de
sua rede privativa de comunicação;”

Comentários:

Nos termos do art. 173, II, da Constituição da República de 1988, as sociedades de economia mista,
como a TELEBRÁS, se sujeitam ao regime juŕıdico próprio das empresas privadas, razão pela qual
aquela não tem qualquer privilégio ou monopólio na prestação de serviços de telecomunicações à Ad-
ministração Pública Federal. Assim, ainda que a referida ADPF venha a ser julgada improcedente e a
TELEBRÁS seja autorizada a prestar serviços de telecomunicações, a Administração Pública Federal
deverá contratar a sua rede privativa de comunicação por meio de licitação, em busca da melhor
proposta. Em outras palavras, a competência atribúıda a TELEBRÁS por meio deste inciso deve ser
interpretada como um dever de participação nas licitações que forem realizadas pela Administração
Pública Federal, jamais como uma autorização para que os diversos órgãos públicos possam con-
tratá-la sem a realização de um certame, do qual outras prestadoras de serviços de telecomunicações
possam também participar.

FIESP

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

I – implementar a rede privativa de comunicação da administração pública federal, desde que não
haja empresa privada que possa realizar com preços competitivos;

Comentários:

-

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do inciso I.
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Comentários:

JUSTIFICATIVA: Não se justifica em face da livre concorrência e da própria LGT que uma empresa
tenha o monopólio da exploração de um determinado segmento de mercado e nem que tenha privilégios
sobre as demais concessionárias ou autorizatárias. Não se justificam os argumentos relativos ao § 2o

do inciso IV pois a própria Telebrás utiliza meios de terceiros na construção de suas redes e pelo
fato da segurança das redes atualmente ser proporcionada por mecanismos de encriptação de dados
que independem do meio f́ısico no qual os mesmos trafegam. Além disso, a atuação da Telebrás no
atendimento a localidades desatendidas por acessos banda larga pode ser feita hoje sem a necessidade
dos mecanismos de autorização previstos nesse decreto. Atualmente se observa que, ao contrário do
que se pretendia nos Decretos anteriores e a intenção que entendemos deste Ministério, a atuação da
Telebrás não se dá em regiões de baixo retorno financeiro e sim em áreas de grande competitividade,
subtraindo clien

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do Artigo ou, alternativamente, inclusão de novo parágrafo, conforme se segue: § 7o A
TELEBRÁS não poderá usar, fruir, operar ou manter a infraestrutura e as redes de suporte de
serviços de telecomunicações classificados como bens reverśıveis das concessionárias dos STFC que
eventualmente retornem para a União.

Comentários:

Atualmente se observa que, ao contrário do que se pretendia nos Decretos anteriores, a atuação da
Telebras não se dá em regiões de baixo retorno financeiro e sim em áreas de grande competitividade,
subtraindo clientes corporativos das empresas competitivas do setor para transferi-los para o serviço
da Telebrás, sem necessidade de licitação, e resultando em um custo mais elevado para a administração
pública na contratação de serviços de telecomunicações. Caso o Artigo não seja integralmente retirado
do Decreto, a proposta alternativa de inclusão de parágrafo tem por base o pressuposto de que, para
que os bens reverśıveis retornem para a União ao final dos atuais Contratos de Concessão, é necessário
que o STFC continue sendo considerado essencial. (Em virtude da falta de espaço, a contribuição
continua no próximo inciso).

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

NÃO QUERO OPINAR
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Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do Inciso

Comentários:

-
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Art 14o. II - prestar apoio e suporte a poĺıticas públicas de conexão à Internet em banda
larga para universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais, postos de atendimento,
telecentros comunitários e outros pontos de interesse público;
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Figura 194: Perfil geral das respostas
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Figura 195: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão de todo o artigo 14. Caso assim não entenda, alterar a redação do inciso II, conforme
segue: “II – participar das licitações realizadas por universidades, centros de pesquisa, escolas, hos-
pitais, postos de atendimento, telecentros comunitários e outros órgãos ou entidades públicas, para
a contratação dos serviços de apoio e suporte a poĺıticas públicas de conexão à Internet em banda
larga;”

Comentários:

Da mesma forma, entendemos que a TELEBRÁS não possui um direito exclusivo de prestar apoio e
suporte a poĺıticas públicas de conexão à Internet em banda larga, razão pela qual as universidades,
centros de pesquisa, escolas, hospitais, postos de atendimento, telecentros comunitários e outros
pontos de interesse público, que desejem contratar esses serviços deverão fazê-lo por meio de licitação,
em busca da melhor proposta.

Carlos Roberto Pinto de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

prestar apoio e suporte a poĺıticas públicas de conexão à Internet em banda larga para universidades,
centros de pesquisa, escolas, hospitais, postos de atendimento, organizações militares instaladas em
faixa de fronteira, telecentros comunitários e outros pontos de interesse público;

Comentários:

-

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do inciso II.

Comentários:

374



JUSTIFICATIVA: Não se justifica em face da livre concorrência e da própria LGT que uma empresa
tenha o monopólio da exploração de um determinado segmento de mercado e nem que tenha privilégios
sobre as demais concessionárias ou autorizatárias. Não se justificam os argumentos relativos ao § 2o

do inciso IV pois a própria Telebrás utiliza meios de terceiros na construção de suas redes e pelo
fato da segurança das redes atualmente ser proporcionada por mecanismos de encriptação de dados
que independem do meio f́ısico no qual os mesmos trafegam. Além disso, a atuação da Telebrás no
atendimento a localidades desatendidas por acessos banda larga pode ser feita hoje sem a necessidade
dos mecanismos de autorização previstos nesse decreto. Atualmente se observa que, ao contrário do
que se pretendia nos Decretos anteriores e a intenção que entendemos deste Ministério, a atuação da
Telebrás não se dá em regiões de baixo retorno financeiro e sim em áreas de grande competitividade,
subtraindo clien

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do Artigo ou, alternativamente, inclusão de novo parágrafo, conforme se segue: § 7o A
TELEBRÁS não poderá usar, fruir, operar ou manter a infraestrutura e as redes de suporte de
serviços de telecomunicações classificados como bens reverśıveis das concessionárias dos STFC que
eventualmente retornem para a União.

Comentários:

Em tal caso, os bens reverśıveis serão aqueles indispensáveis para a prestação de tal serviço e, assim,
deverão ser disponibilizados para uso pela pessoa juŕıdica que receberá a concessão para prestação do
STFC, de modo a garantir sua continuidade. Ocorre que a escolha da concessionária deve obedecer à
Lei de Licitações, que determina a realização de processo público de licitação, impedindo, portanto,
que a TELEBRÁS ou qualquer outro ente assuma, ainda que temporariamente, tanto a prestação
do serviço quanto a administração, fruição, operação ou qualquer outra forma de uso de tais bens.
Portanto, a adição proposta ao artigo busca apenas deixar evidente a impossibilidade juŕıdica da
utilização de tais bens pela Telebras.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

NÃO QUERO OPINAR
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Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do Inciso

Comentários:

-
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Art 14o. III - prover infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações
prestados por empresas privadas, Estados, Distrito Federal, Munićıpios e entidades sem
fins lucrativos; e
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Figura 196: Perfil geral das respostas
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Figura 197: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão de todo o artigo 14. Caso assim não entenda, alterar a redação do inciso III, conforme segue:
“III – participar de licitações e outros processos de seleção para o provimento de infraestrutura e redes
de suporte a serviços de telecomunicações realizados por empresas privadas, Estados, Distrito Federal,
Munićıpios e entidades sem fins lucrativos;” e

Comentários:

Com relação a esse inciso III, além do quanto já expusemos nos comentários aos incisos I e II, cumpre
destacar que os Estados, o DF e os Munićıpios têm autonomia para contratar a infraestrutura e as
redes de suporte aos serviços que eles, eventualmente, desejem prestar à população. Por essa razão,
resta claro que a União não poderia, por meio do presente Decreto, obrigar os demais entes federativos
a contratar a TELEBRÁS, devendo os mesmos escolher seus fornecedores por meio de licitação. Em
outras palavras, a competência atribúıda a TELEBRÁS por meio deste inciso deve ser interpretada
como um dever de participação nas licitações que forem realizadas pelos Estados, DF e Munićıpios,
jamais como a imposição de uma obrigação para que esses entes a contratem sem a realização de um
certame, do qual outras prestadoras de serviços de telecomunicações possam também participar.

Carlos Roberto Pinto de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

prover infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações prestados por empresas pri-
vadas, Organizações Militares Federais, Estados, Distrito Federal, Munićıpios e entidades sem fins
lucrativos

Comentários:

-

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do inciso III.
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Comentários:

JUSTIFICATIVA: Não se justifica em face da livre concorrência e da própria LGT que uma empresa
tenha o monopólio da exploração de um determinado segmento de mercado e nem que tenha privilégios
sobre as demais concessionárias ou autorizatárias. Não se justificam os argumentos relativos ao § 2o

do inciso IV pois a própria Telebrás utiliza meios de terceiros na construção de suas redes e pelo
fato da segurança das redes atualmente ser proporcionada por mecanismos de encriptação de dados
que independem do meio f́ısico no qual os mesmos trafegam. Além disso, a atuação da Telebrás no
atendimento a localidades desatendidas por acessos banda larga pode ser feita hoje sem a necessidade
dos mecanismos de autorização previstos nesse decreto. Atualmente se observa que, ao contrário do
que se pretendia nos Decretos anteriores e a intenção que entendemos deste Ministério, a atuação da
Telebrás não se dá em regiões de baixo retorno financeiro e sim em áreas de grande competitividade,
subtraindo clien

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do Artigo ou, alternativamente, inclusão de novo parágrafo, conforme se segue: § 7o A
TELEBRÁS não poderá usar, fruir, operar ou manter a infraestrutura e as redes de suporte de
serviços de telecomunicações classificados como bens reverśıveis das concessionárias dos STFC que
eventualmente retornem para a União.

Comentários:

Em virtude da limitação de caracteres, a Oi solicita que sejam considerados conjuntamente (e se-
quencialmente) os comentários/justificativas do caput e dos incisos I e II do artigo 14.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

NÃO QUERO OPINAR

Organização das Cooperativas Brasileiras

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:
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Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Sugestão de redação: III - prover infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações
prestados por empresas privadas, cooperativas, Estados, Distrito Federal, Munićıpios e entidades sem
fins lucrativos; e

Comentários:

Novamente é necessário fortalecer a possibilidade do cooperativismo para a prestação de serviços
desta natureza

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do Inciso

Comentários:

-
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Art 14o. IV - prestar serviço de conexão à Internet em banda larga para usuários finais,
apenas e tão somente em localidades onde inexista oferta adequada daqueles serviços.
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Figura 198: Perfil geral das respostas
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Figura 199: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

FIESP

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Não preenchido

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Para esse inciso é necessário indicar qual o parâmetro para uma oferta considerada adequada, para
não haver subjetividade na previsão. Especificar o que seria oferta de banda larga adequada.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do inciso IV.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: Não se justifica em face da livre concorrência e da própria LGT que uma empresa
tenha o monopólio da exploração de um determinado segmento de mercado e nem que tenha privilégios
sobre as demais concessionárias ou autorizatárias. Não se justificam os argumentos relativos ao § 2o

do inciso IV pois a própria Telebrás utiliza meios de terceiros na construção de suas redes e pelo
fato da segurança das redes atualmente ser proporcionada por mecanismos de encriptação de dados
que independem do meio f́ısico no qual os mesmos trafegam. Além disso, a atuação da Telebrás no
atendimento a localidades desatendidas por acessos banda larga pode ser feita hoje sem a necessidade
dos mecanismos de autorização previstos nesse decreto. Atualmente se observa que, ao contrário do
que se pretendia nos Decretos anteriores e a intenção que entendemos deste Ministério, a atuação da
Telebrás não se dá em regiões de baixo retorno financeiro e sim em áreas de grande competitividade,
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subtraindo clien

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do Artigo ou, alternativamente, inclusão de novo parágrafo, conforme se segue: § 7o A
TELEBRÁS não poderá usar, fruir, operar ou manter a infraestrutura e as redes de suporte de
serviços de telecomunicações classificados como bens reverśıveis das concessionárias dos STFC que
eventualmente retornem para a União.

Comentários:

Em virtude da limitação de caracteres, a Oi solicita que sejam considerados conjuntamente (e se-
quencialmente) os comentários/justificativas do caput e dos incisos I e II do artigo 14.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

NÃO QUERO OPINAR

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do Inciso

Comentários:

-

Paulo Tadeu

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica
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Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Obrigação das operadoras explorar as regiões que inexiste a oferta adequada dos serviços.
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Art 14o. § 1o A TELEBRÁS exercerá suas atividades de acordo com a legislação e
a regulamentação em vigor, sujeitando-se às obrigações, deveres e condicionamentos
aplicáveis.
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Figura 200: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do §1o.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: Não se justifica em face da livre concorrência e da própria LGT que uma empresa
tenha o monopólio da exploração de um determinado segmento de mercado e nem que tenha privilégios
sobre as demais concessionárias ou autorizatárias. Não se justificam os argumentos relativos ao § 2o

do inciso IV pois a própria Telebrás utiliza meios de terceiros na construção de suas redes e pelo
fato da segurança das redes atualmente ser proporcionada por mecanismos de encriptação de dados
que independem do meio f́ısico no qual os mesmos trafegam. Além disso, a atuação da Telebrás no
atendimento a localidades desatendidas por acessos banda larga pode ser feita hoje sem a necessidade
dos mecanismos de autorização previstos nesse decreto. Atualmente se observa que, ao contrário do
que se pretendia nos Decretos anteriores e a intenção que entendemos deste Ministério, a atuação da
Telebrás não se dá em regiões de baixo retorno financeiro e sim em áreas de grande competitividade,
subtraindo clien

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do Artigo ou, alternativamente, inclusão de novo parágrafo, conforme se segue: § 7o A
TELEBRÁS não poderá usar, fruir, operar ou manter a infraestrutura e as redes de suporte de
serviços de telecomunicações classificados como bens reverśıveis das concessionárias dos STFC que
eventualmente retornem para a União.
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Comentários:

Em virtude da limitação de caracteres, a Oi solicita que sejam considerados conjuntamente (e se-
quencialmente) os comentários/justificativas do caput e dos incisos I e II do artigo 14.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

NÃO QUERO OPINAR

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do paragrafo

Comentários:

-
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Art 14o. § 2o Os sistemas de tecnologia de informação e comunicação destinados às
atividades previstas nos incisos I e II do caput são considerados estratégicos para fins
de contratação de bens e serviços relacionados a sua implantação, manutenção e aper-
feiçoamento.
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Figura 202: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do § 2o.

Comentários:

A Lei Federal no 12.349/2010 acrescentou um §12 ao art. 3o da Lei Federal no 8.666/1993, que
define o perfil de contratação estratégica do Poder Executivo. Esse parágrafo foi regulamentado pelo
Decreto no 7.546/2011 que estabeleceu que o caráter estratégico desse tipo de contratação deve ser
definido por meio de ato conjunto dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, de Ciência
e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Além disso, estabeleceu que esse
ato conjunto explicitará a vinculação de bens e serviços de TIC aos critérios do art. 6o, inciso XIX,
da Lei no 8.666, de 1993. A caracterização desse tipo de contratação como estratégica deve ser feita
caso a caso, considerando não apenas o objeto, mas também a capacidade deste ser atendido por
meio de tecnologia nacional e produzidos de acordo com o PPB. Portanto, esse parágrafo deve ser
exclúıdo, para que a definição do caráter estratégico das contratações de sistemas de TIC seja feita
caso a caso.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do §2o.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: Não se justifica em face da livre concorrência e da própria LGT que uma empresa
tenha o monopólio da exploração de um determinado segmento de mercado e nem que tenha privilégios
sobre as demais concessionárias ou autorizatárias. Não se justificam os argumentos relativos ao § 2o

do inciso IV pois a própria Telebrás utiliza meios de terceiros na construção de suas redes e pelo
fato da segurança das redes atualmente ser proporcionada por mecanismos de encriptação de dados
que independem do meio f́ısico no qual os mesmos trafegam. Além disso, a atuação da Telebrás no
atendimento a localidades desatendidas por acessos banda larga pode ser feita hoje sem a necessidade
dos mecanismos de autorização previstos nesse decreto. Atualmente se observa que, ao contrário do
que se pretendia nos Decretos anteriores e a intenção que entendemos deste Ministério, a atuação da
Telebrás não se dá em regiões de baixo retorno financeiro e sim em áreas de grande competitividade,
subtraindo clien
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OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do Artigo ou, alternativamente, inclusão de novo parágrafo, conforme se segue: § 7o A
TELEBRÁS não poderá usar, fruir, operar ou manter a infraestrutura e as redes de suporte de
serviços de telecomunicações classificados como bens reverśıveis das concessionárias dos STFC que
eventualmente retornem para a União.

Comentários:

Em virtude da limitação de caracteres, a Oi solicita que sejam considerados conjuntamente (e se-
quencialmente) os comentários/justificativas do caput e dos incisos I e II do artigo 14.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

§ 2o Os sistemas de tecnologia de informação e comunicação destinados às atividades previstas nos
incisos I e II do caput poderão ser são considerados estratégicos para fins de contratação de bens e
serviços relacionados a sua implantação, manutenção e aperfeiçoamento.

Comentários:

sugerimos que seja retirada ou revista a classificação estratégica de sistemas de telecomunicações
previstos nos incisos I e II do caput do artigo, objetivando que se reveja a restrição a contratação
somente de tecnologia nacional. Ao se limitar à tecnologia nacional, a Telebrás pode se fazer refém de
um grupo minoritário de empresas que pode não oferecer o estado da arte em tecnologia, capacidade
de serviços, produtos e software, haja vista que o mercado de tecnologia é hoje um mercado global
e deve ser encarado dessa forma. Assim, é nossa visão que os sistemas de tecnologia não devem ser
classificados como estratégicos para que não seja facultado aos editais de contratação a limitação ao
uso de tecnologia nacional, conforme previsto no § 12 do Art 3o da Lei N 8.666 de 21 de Junho de
1993.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do paragrafo
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Comentários:

Quanto ao disposto no §2o, a tentativa de considerar estratégicos os sistemas de TIC destinados as
atividades dos incisos I e II não merece prosperar, pois a própria Telebrás utiliza meios de terceiros
no provimento de seus serviços, pelo fato da segurança das redes atualmente ser proporcionada por
mecanismos de encriptação de dados que independem do meio f́ısico no qual trafegam

Ericsson Telecomunicações S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Os sistemas de tecnologia de informação e comunicação destinados às atividades previstas nos incisos
I e II do caput poderão ser considerados estratégicos para fins de contratação de bens e serviços
relacionados a sua implantação, manutenção e aperfeiçoamento.

Comentários:

A Ericsson sugere que seja retirada ou revista a classificação estratégica de sistemas de telecomu-
nicações previstos nos incisos I e II do caput do artigo, objetivando que se reveja a restrição a
contratação somente de tecnologia nacional. Ao se limitar à tecnologia nacional, a Telebrás pode se
fazer refém de um grupo minoritário de empresas que pode não oferecer o estado da arte em tecno-
logia, capacidade de serviços, produtos e software, haja vista que o mercado de tecnologia é hoje um
mercado global e deve ser encarado dessa forma. Assim, é nossa visão que os sistemas de tecnologia
não devem ser classificados como estratégicos para que não seja facultado aos editais de contratação
a limitação ao uso de tecnologia nacional, conforme previsto no § 12 do Art 3o da Lei N 8.666 de 21
de Junho de 1993.
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Art 14o. § 3o A implementação da rede privativa de comunicação da administração
pública federal de que trata o inciso I do caput consistirá na provisão de serviços,
infraestrutura e redes de suporte à comunicação e transmissão de dados, na forma da
legislação em vigor.
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Figura 204: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Vide comentários aos incisos e parágrafos anteriores.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do §3o.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: Não se justifica em face da livre concorrência e da própria LGT que uma empresa
tenha o monopólio da exploração de um determinado segmento de mercado e nem que tenha privilégios
sobre as demais concessionárias ou autorizatárias. Não se justificam os argumentos relativos ao § 2o

do inciso IV pois a própria Telebrás utiliza meios de terceiros na construção de suas redes e pelo
fato da segurança das redes atualmente ser proporcionada por mecanismos de encriptação de dados
que independem do meio f́ısico no qual os mesmos trafegam. Além disso, a atuação da Telebrás no
atendimento a localidades desatendidas por acessos banda larga pode ser feita hoje sem a necessidade
dos mecanismos de autorização previstos nesse decreto. Atualmente se observa que, ao contrário do
que se pretendia nos Decretos anteriores e a intenção que entendemos deste Ministério, a atuação da
Telebrás não se dá em regiões de baixo retorno financeiro e sim em áreas de grande competitividade,
subtraindo clien

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do Artigo ou, alternativamente, inclusão de novo parágrafo, conforme se segue: § 7o A
TELEBRÁS não poderá usar, fruir, operar ou manter a infraestrutura e as redes de suporte de
serviços de telecomunicações classificados como bens reverśıveis das concessionárias dos STFC que
eventualmente retornem para a União.
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Comentários:

Em virtude da limitação de caracteres, a Oi solicita que sejam considerados conjuntamente (e se-
quencialmente) os comentários/justificativas do caput e dos incisos I e II do artigo 14.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

NÃO QUERO OPINAR

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do paragrafo

Comentários:

No tocante ao disposto no § 3o., pretende nesse espećıfico dispositivo de decreto federal introduzir à
Telebrás em serviços e escopo bem distintos aos pressupostos editados por decretos anteriores, visando
ainda aplicá-lo em diferentes esferas do Governo, especialmente na Estadual e Municipal, ampliando
assim sua abrangência territorial e sem atentar para a desmedida proposta dos objetivos prećıpuos
dos decretos anteriores, de grande celeuma e questionamentos judiciais em andamento. Importa
ainda observar que esse dispositivo se mantido, poderá posteriormente ter desdobramentos e outras
aberturas em regulamentos a serem editos ao decreto em comento, o que representa elevado risco
aos players do mercado de telecomunicações e às normas constitucionais A inclusão desse dispositivo
e artigo em comento, buscam um protecionismo, sem medida e alcance juŕıdico-legal, que poderá
implicar em inúmeros questionamentos para combater esse tipo de prática num decreto federal

394



Art 14o. § 4o O MCTIC definirá as localidades onde inexista a oferta adequada de
serviços de conexão à Internet em banda larga a que se refere o inciso IV do caput.

●

●

●

●
●

●

21,35%

2,25%
5,62%

2,25%

68,54%

19

2
5

0 2

61

0

20

40

60

0%

25%

50%

75%

100%

Concordo Concordo
com ressalva

Discordo Sem opinião
formada

Não quero
opinar

Não preenchido

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 r

es
po

nd
en

te
s

F
requência relativa

Figura 206: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Alterar a redação do §4o, conforme segue: “§ 4o A Anatel definirá as localidades onde inexista a oferta
adequada de serviços de conexão à Internet em banda larga a que se refere o inciso IV do caput.”

Comentários:

A Telefônica acredita que a Anatel reúna dados e subśıdios de suporte à decisão mais adequados para
desempenhar este papel.

Carlos Roberto Pinto de Souza

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

O MCTIC, ouvidos os demais Ministérios, definirá as localidades onde inexista a oferta adequada de
serviços de conexão à Internet em banda larga a que se refere o inciso IV do caput.

Comentários:

-

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do §4o.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: Não se justifica em face da livre concorrência e da própria LGT que uma empresa
tenha o monopólio da exploração de um determinado segmento de mercado e nem que tenha privilégios
sobre as demais concessionárias ou autorizatárias. Não se justificam os argumentos relativos ao § 2o

do inciso IV pois a própria Telebrás utiliza meios de terceiros na construção de suas redes e pelo
fato da segurança das redes atualmente ser proporcionada por mecanismos de encriptação de dados
que independem do meio f́ısico no qual os mesmos trafegam. Além disso, a atuação da Telebrás no
atendimento a localidades desatendidas por acessos banda larga pode ser feita hoje sem a necessidade
dos mecanismos de autorização previstos nesse decreto. Atualmente se observa que, ao contrário do
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que se pretendia nos Decretos anteriores e a intenção que entendemos deste Ministério, a atuação da
Telebrás não se dá em regiões de baixo retorno financeiro e sim em áreas de grande competitividade,
subtraindo clien

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do Artigo ou, alternativamente, inclusão de novo parágrafo, conforme se segue: § 7o A
TELEBRÁS não poderá usar, fruir, operar ou manter a infraestrutura e as redes de suporte de
serviços de telecomunicações classificados como bens reverśıveis das concessionárias dos STFC que
eventualmente retornem para a União.

Comentários:

Em virtude da limitação de caracteres, a Oi solicita que sejam considerados conjuntamente (e se-
quencialmente) os comentários/justificativas do caput e dos incisos I e II do artigo 14.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

NÃO QUERO OPINAR

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

O MCTIC definirá, em diálogo constante com a sociedade via consulta pública, as localidades onde
inexista a oferta adequada de serviços de conexão à Internet em banda larga a que se refere o inciso
IV do caput.

Comentários:

-
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Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do paragrafo

Comentários:

Quanto a proposta do §4o, deve ser ressaltado que, conforme dispõe a LGT, o papel de definir o ńıvel
de competição das localidades é da Anatel, até mesmo porque é a Agência que possui as informações,
ferramentas e os meios adequados para desempenhar essa função. Portanto, para a transferência de
competência para tal função, seria necessária a alteração da LGT. Ademais, a atuação da Telebrás no
atendimento a localidades desatendidas por acessos banda larga pode ser feita hoje sem a necessidade
dos mecanismos de autorização previstos nesse decreto.
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Art 14o. § 5o A TELEBRÁS permanece autorizada a usar, fruir, operar e manter a
infraestrutura e as redes de suporte de serviços de telecomunicações de propriedade ou
posse da administração pública federal, celebrando o correspondente contrato de cessão
quando se tratar de uso de infraestrutura detida por ente da administração federal
indireta.
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Figura 209: Perfil de respostas qualificado por Tipo de pessoa ou Entidade

Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Alterar a redação do § 5o, conforme segue: “§ 5o Observado o disposto na Lei Federal no 13.116/2015,
bem como na regulamentação editada pela ANATEL acerca do compartilhamento de infraestrutura
de suporte à prestação de serviços de telecomunicações, a TELEBRÁS permanece autorizada a usar,
fruir, operar e manter a infraestrutura e as redes de suporte de serviços de telecomunicações de
propriedade ou posse da administração pública federal, celebrando o correspondente contrato de
cessão quando se tratar de uso de infraestrutura detida por ente da administração federal indireta.”

Comentários:

Pela Lei Federal no 13.116/2015, o dever de compartilhamento de infra de suporte às redes de tele-
com deixou de estar restrito às prestadoras de telecom. Com efeito, nos termos do art. 2o, III, do
Reg. de Compartilhamento de Infraestrutura (Res. no 683/2017 ANATEL), considera-se detentora
a “pessoa f́ısica ou juŕıdica que detém, administra ou controla, direta ou indiretamente, uma infra
de suporte”. Órgãos e entidades da administração pública federal são obrigados a compartilhar a
capacidade excedente das infra de suporte à prestação de serviços de telecom, de forma não discrimi-
natória e a condições justas com todas as prestadoras interessadas. Por essa razão, resta claro que a
TELEBRÁS não pode ter qualquer exclusividade ou privilégio no acesso à infra e às redes de suporte
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de serviços de telecom de propriedade ou posse da administração pública federal, que deverão ser
compartilhadas segundo os critérios estabelecidos na Lei Federal 13.116/2015 e na regulamentação
editada pela ANATEL.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do §5o.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: Não se justifica em face da livre concorrência e da própria LGT que uma empresa
tenha o monopólio da exploração de um determinado segmento de mercado e nem que tenha privilégios
sobre as demais concessionárias ou autorizatárias. Não se justificam os argumentos relativos ao § 2o

do inciso IV pois a própria Telebrás utiliza meios de terceiros na construção de suas redes e pelo
fato da segurança das redes atualmente ser proporcionada por mecanismos de encriptação de dados
que independem do meio f́ısico no qual os mesmos trafegam. Além disso, a atuação da Telebrás no
atendimento a localidades desatendidas por acessos banda larga pode ser feita hoje sem a necessidade
dos mecanismos de autorização previstos nesse decreto. Atualmente se observa que, ao contrário do
que se pretendia nos Decretos anteriores e a intenção que entendemos deste Ministério, a atuação da
Telebrás não se dá em regiões de baixo retorno financeiro e sim em áreas de grande competitividade,
subtraindo clien

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do Artigo ou, alternativamente, inclusão de novo parágrafo, conforme se segue: § 7o A
TELEBRÁS não poderá usar, fruir, operar ou manter a infraestrutura e as redes de suporte de
serviços de telecomunicações classificados como bens reverśıveis das concessionárias dos STFC que
eventualmente retornem para a União.

Comentários:

Em virtude da limitação de caracteres, a Oi solicita que sejam considerados conjuntamente (e se-
quencialmente) os comentários/justificativas do caput e dos incisos I e II do artigo 14.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:
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Sem opinião formada

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

NÃO QUERO OPINAR

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do paragrafo

Comentários:

-
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Art 14o. § 6o As ações executadas ou em execução com fundamento nos programas
indicados no caput não são prejudicadas pelo disposto no art. 17.
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Figura 210: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

A PROTESTE propõe a inclusão de mais dois parágrafos: § 7o Para cumprimento dos Incisos I, II
e III, a TELEBRÁS deverá fomentar pontos de troca de tráfego e ampliar seus pontos de presença
para localidades exclúıdas digitalmente, considerando as atividades e programas desenvolvidos pelo
Núcleo de Informação e Coordenação do .br, do Comitê Gestor da Internet no Brasil. § 8o Para
atendimento de pontos de interesse público, social e comunitário, a TELEBRÁS instituirá preços
módicos e serviços diferenciados;

Comentários:

-

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Propomos a exclusão do §6o.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: Não se justifica em face da livre concorrência e da própria LGT que uma empresa
tenha o monopólio da exploração de um determinado segmento de mercado e nem que tenha privilégios
sobre as demais concessionárias ou autorizatárias. Não se justificam os argumentos relativos ao § 2o

do inciso IV pois a própria Telebrás utiliza meios de terceiros na construção de suas redes e pelo
fato da segurança das redes atualmente ser proporcionada por mecanismos de encriptação de dados
que independem do meio f́ısico no qual os mesmos trafegam. Além disso, a atuação da Telebrás no
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atendimento a localidades desatendidas por acessos banda larga pode ser feita hoje sem a necessidade
dos mecanismos de autorização previstos nesse decreto. Atualmente se observa que, ao contrário do
que se pretendia nos Decretos anteriores e a intenção que entendemos deste Ministério, a atuação da
Telebrás não se dá em regiões de baixo retorno financeiro e sim em áreas de grande competitividade,
subtraindo clien

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do Artigo ou, alternativamente, inclusão de novo parágrafo, conforme se segue: § 7o A
TELEBRÁS não poderá usar, fruir, operar ou manter a infraestrutura e as redes de suporte de
serviços de telecomunicações classificados como bens reverśıveis das concessionárias dos STFC que
eventualmente retornem para a União.

Comentários:

Em virtude da limitação de caracteres, a Oi solicita que sejam considerados conjuntamente (e se-
quencialmente) os comentários/justificativas do caput e dos incisos I e II do artigo 14.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Incluir um mais três parágrafos: § 7o A aquisição de equipamentos e sistemas de tecnologias da
informação e comunicações pela TELEBRAS será parte da poĺıtica de incentivo e fortalecimento da
pesquisa e desenvolvimento de TIC no páıs, com regras de preferência de compra, conforme regulado
pelo MCTIC § 8o Para cumprimento dos Incisos I, II e III, a TELEBRÁS deverá fomentar pontos
de troca de tráfego e redes de Content delivery Network, além de ampliar seus pontos de presença
para localidades exclúıdas digitalmente, considerando as atividades e programas desenvolvidos pelo
Núcleo de Informação e Coordenação do .br, do Comitê Gestor da Internet no Brasil. § 9o Para
atendimento de pontos de interesse público, social e comunitário, a TELEBRÁS instituirá preços
módicos e serviços diferenciados;

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:
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Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do paragrafo

Comentários:

-
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Art. 15. O MCTIC deverá apresentar proposta de revisão dos instrumentos legais
existentes para permitir o financiamento de ações, planos, projetos e programas que
visem à ampliação dos serviços de telecomunicações, por meio de subvenção do custo do
serviço para consumidores finais com baixo poder aquisitivo e de apoio a investimentos
em redes de banda larga, entre outros instrumentos.
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Figura 212: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

O apoio a investimentos em redes em banda larga passa também por viabilizar e lastrear os inves-
timentos que podem ser feitos por provedores regionais e de menor porte que já estão presentes em
diversos munićıpios brasileiros. A forma mais imediata de alcançar êxito em tal ação é por meio da
realização de aporte em um Fundo Garantidor para estes provedores. Tais recursos podem ser obtidos
a partir de revisão da Lei do FUST por exemplo, assegurando-se uma destinação preestabelecida para
o Fundo Garantidor. Outra iniciativa que requer engajamento do MCTIC consiste no estabelecimento
de parcerias/negociações com bancos de fomento para a elaboração de linhas de crédito em condições
mais atrativas para prestadores de menor porte realizarem investimentos em redes de banda larga.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada
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Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 15. O MCTIC deverá apresentar proposta de revisão dos instrumentos legais existentes para
permitir o financiamento de ações, planos, projetos e programas que visem à ampliação dos serviços de
telecomunicações, por meio de subvenção, pelo Poder Público do custo do serviço para consumidores
finais com baixo poder aquisitivo e de apoio a investimentos em redes de banda larga, entre outros
instrumentos.

Comentários:

A Telefônica considera positiva esta proposição, uma vez que prevê mecanismos de subśıdio à oferta
de banda larga que têm como objetivo ampliar o acesso da parcela da população que detém baixo
poder aquisitivo à banda larga, sem que haja prejúızo à sustentabilidade econômica das prestadoras
do serviço. Vide comentários ao art. 12, inciso II acima. Acrescentamos apenas a expressão “pelo
Poder Público” para deixar claro que a subvenção deve partir do Estado.

ITS Rio

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

(CONTRIBUIÇÃO FORMULADA POR FUNDAÇÃO LEMANN, CIEB, ITS RIO, INSTITUTO
NATURA E ENSINA BRASIL) Para ratificar a prioridade no uso dos recursos dos fundos setoriais,
em especial do FUST, para o financiamento do serviço de internet para as escolas públicas de educação
básica, sugerimos que o Art. 15 possua a seguinte redação: Art. 15. O MCTIC deverá apresentar
proposta de revisão dos instrumentos legais existentes para permitir o financiamento de ações, planos,
projetos e programas que visem à ampliação dos serviços de telecomunicações, por meio de subvenção
do custo do serviço para escolas públicas de educação básica, consumidores finais com baixo poder
aquisitivo e de apoio a investimentos em redes de banda larga, entre outros instrumentos.

Comentários:

Justificativa em ’comentários gerais e finais sobre esse Decreto Presidencial’.

PROTESTE - Associação de Consumidores

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

A PROTESTE propõe a inclusão do seguinte parágrafo: Parágrafo único – A subvenção do custo do
serviço constante no caput será prioritariamente destinada para pequenos provedores de serviços de
telecomunicações com ou sem fins lucrativos, que se sujeitem ao cumprimento de metas de universa-
lização.
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Comentários:

A utilização de recursos públicos deve estar orientada pelos prinćıpios constitucionais estabelecidos
pela Constituição Federal, nos arts. 21, inc. XI e 175, que tratam das telecomunicações dos serviços
públicos, bem como do art. 170, que trata da atividade econômica, contemplando expressamente o
est́ımulo a pequenas empresas.

OI S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Inclusão de parágrafo único, conforme se segue: Parágrafo único. Parte dos recursos de cada projeto
poderá ser destinada à própria responsável por sua execução para propiciar a subvenção do custo do
serviço para consumidores finais com baixo poder aquisitivo, na forma e nos termos estabelecidos no
projeto.

Comentários:

É louvável a previsão de subvenção do custo do serviço para consumidores finais, visto que este
poderia ser uma barreira instranspońıvel para grande parte da população brasileira. Todavia, caso a
subvenção direta dependa de alterações legais e criação de programas espećıficos, que precisarão de
dotação orçamentária em tempos de déficit governamental, é bastante plauśıvel que esta iniciativa
nunca seja levada a cabo. Assim,propõe-se que parte dos recursos de cada projeto seja destinada à
subvenção do custo de serviço. A proposta é a reserva de parte dos recursos a serem investidos e,
com a remuneração deste capital, prover “renda mensal” para custeio de acesso para determinado
número de usuários, cujo critério de seleção e quantidade de beneficiados seriam definidos pela Anatel
e estabelecidos no projeto. Com tal medida, parte dos recursos do projeto deixaria de se configurar
como receita eventual, gerando receita recorrente, logo podendo arcar com custo também recorrente.

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

O estudo realizado pela própria Anatel: “Efeitos da desoneração tributária sobre a difusão da banda
larga no Brasil: Enfoque na incidência do FISTEL sobre o terminal de acesso individual por satélite“
aponta para o sistemático crescimento da banda larga provida por satélite. Tanto a quantidade de
usuários quanto o tráfego por usuário crescerão significativamente nos próximos 10 anos. Projeta-
se um crescimento da base em mais de 6 vezes entre 2018 e 2027, o que ainda pode ser mais do
que dobrado caso seja realizada desoneração do FISTEL. O FISTEL é, inegavelmente, uma das
principais barreiras à ampliação massiva da banda larga por satélite e, no bottom line, fator de
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assimetria competitiva frente às demais tecnologias (meios confinados ou frequências não licenciadas)
cujas estações não são objeto de licenciamento ou, sequer, pagamento de taxas tão elevadas (R$
201,12/satélite vs R$ 26,83/móvel vs R$ 0/fibra/xDSL/cabo). Portanto, a Lei (tabela) do FISTEL
precisa ser revista de imediato.

Foz Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

o governo deve focar uso de recursos publicos na redução do deficit, saude, segurança e educação.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Art. 15. O MCTIC deverá apresentar proposta de revisão dos instrumentos legais existentes para
permitir o financiamento de ações, planos, projetos e programas que visem à ampliação dos serviços
de telecomunicações, por meio de subvenção do custo do serviço para consumidores finais com baixo
poder aquisitivo e de apoio a investimentos em redes de banda larga, entre outros instrumentos.
Parágrafo único – A subvenção do custo do serviço constante no caput será prioritariamente destinada
para pequenos provedores de serviços de telecomunicações com ou sem fins lucrativos, que se sujeitem
ao cumprimento de metas de universalização.

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 15. O MCTIC deverá apresentar, em até 180 dias após a publicação deste decreto, proposta de
revisão dos instrumentos legais existentes para permitir o financiamento de ações, planos, projetos e
programas que visem à ampliação dos serviços de telecomunicações, por meio de subvenção do custo
do serviço para consumidores finais com baixo poder aquisitivo e de apoio a investimentos em redes
de banda larga, entre outros instrumentos. Parágrafo único. Os financiamentos de ações, planos,
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projetos e programas com o objetivo de subvencionar os serviços de banda larga aos consumidores
finais, deverá priorizar os Estados que promovam as ações necessárias para a desoneração dos serviços.

Comentários:

Propomos um prazo de 180 dias para que o MCTIC proponha as mudanças nos instrumentos legais
existentes. No parágrafo único inclúıdo propusemos a priorização dos Estados que possuam mecanis-
mos para a desoneração dos serviços aos consumidores finais como forma de maximizar a demanda
pelos serviços implantados com recursos públicos.
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Art. 16. As diretrizes fixadas no art. 8o aplicam-se aos termos de ajustamento de
conduta cuja negociação iniciar-se após a data de entrada em vigor deste Decreto.
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Figura 214: Perfil geral das respostas
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 16. As diretrizes fixadas no art. 8o aplicam-se aos termos de ajustamento de conduta a serem
celebrados após a data de entrada em vigor deste Decreto.

Comentários:

Inegável que, para produzir efeitos, os instrumentos e contratos devem estar firmados pelos interessa-
dos, configurando-se o ato juŕıdico perfeito. Neste aspecto, os termos de ajustamento de conduta que
não estiverem formalmente celebrados/assinados devem se sujeitar às diretrizes e regras estabelecidas
nesta poĺıtica pública, no momento de sua publicação, o que traduz o cenário mais atualizado para
o setor de telecomunicações. De maneira ainda mais justa, independente de já ter ou não ocorrido
a celebração de eventuais compromissos adicionais de investimento decorrentes do TAC, no mı́nimo
por conta do interesse público, as redes/infraestruturas decorrentes destas contrapartidas devem ser
plenamente compartilhadas e não serem usadas em benef́ıcio exclusivo da prestadora que firmou o
TAC. Portanto, é mandatória a revisão deste item por questão de legalidade e também para fins de
atendimento ao interesse público.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Para a Telefônica, é importante que seja reconhecida a manutenção dos compromissos de investimento
em curso, incluindo toda a negociação e processamento do TAC da Telefonica. Tais compromissos
estão alinhados à demanda social de expansão de acesso a soluções de banda larga que hoje não
existem. Trata-se de medida que, já em curto prazo, trarão grandes benef́ıcios num momento de
escassez de recursos públicos para implementar projetos abrangentes. No caso do TAC da Telefonica,
vale ressaltar que se trata de um processo já maduro, debatido e escrutinado tanto pela ANATEL
como pelo TCU. Aliás, não poderia dispor diferentemente o art. 16 do Decreto, pois representaria
ofensa aos prinćıpios basilares da Administração Pública, entre eles a segurança juŕıdica e a eficiência.

Nextel Telecomunicações Ltdas

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada
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Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

“Art. 16. As diretrizes fixadas no art. 8o aplicam-se aos termos de ajustamento de conduta celebrados
após a data de entrada em vigor deste Decreto.”

Comentários:

Trata-se de regra de direito - ato juŕıdico perfeito – que deve ser observada. O art. 8, dessa forma,
somente não alcançará os TACs já efetivamente celebrados antes da vigência deste Decreto.

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

“Art. 16. As diretrizes fixadas no art. 8o aplicam-se aos termos de ajustamento de conduta celebrados
após a data de entrada em vigor deste Decreto.”

Comentários:

Inegável que, para produzir efeitos, os instrumentos e contratos devem estar firmados pelos interes-
sados, configurando-se o ato juŕıdico perfeito.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Art. 16. As diretrizes fixadas no art. 10o aplicam-se aos termos de ajustamento de conduta celebrados
após a data de entrada em vigor deste Decreto.

Comentários:

-

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do artigo
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Comentários:

A Anatel, como autarquia destinada à regulamentação do setor de telecomunicações, deve manter
sua independência e poder decisório, embora seguindo sempre as diretrizes governamentais e especi-
almente deste Ministério
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Art 16o. Parágrafo único. Os termos de ajustamento de conduta cuja negociação
tenha-se iniciado, no âmbito da Anatel, anteriormente à data de entrada em vigor deste
Decreto seguem regidos pelas diretrizes então vigentes, em especial as previstas nos
arts. 1o e 6o do Decreto no 7.175, de 12 de maio de 2010, e no art. 2o do Decreto no

8.776, de 11 de maio de 2016.
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Propostas de nova redação e Comentários

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Inegável que, para produzir efeitos, os instrumentos e contratos devem estar firmados pelos interessa-
dos, configurando-se o ato juŕıdico perfeito. Neste aspecto, os termos de ajustamento de conduta que
não estiverem formalmente celebrados/assinados devem se sujeitar às diretrizes e regras estabelecidas
nesta poĺıtica pública, no momento de sua publicação, o que traduz o cenário mais atualizado para
o setor de telecomunicações. De maneira ainda mais justa, independente de já ter ou não ocorrido
a celebração de eventuais compromissos adicionais de investimento decorrentes do TAC, no mı́nimo
por conta do interesse público, as redes/infraestruturas decorrentes destas contrapartidas devem ser
plenamente compartilhadas e não serem usadas em benef́ıcio exclusivo da prestadora que firmou o
TAC. Portanto, é mandatória a revisão deste item por questão de legalidade e também para fins de
atendimento ao interesse público.
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Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Vide comentários ao caput deste artigo.

Kelly

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

SEM OPINIÃO FORMADA

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

“Parágrafo único. Os termos de ajustamento de conduta celebrados, no âmbito da Anatel, anterior-
mente à data de entrada em vigor deste Decreto seguem regidos pelas diretrizes então vigentes, em
especial as previstas nos arts. 1o e 6o do Decreto no 7.175, de 12 de maio de 2010, e no art. 2o do
Decreto no 8.776, de 11 de maio de 2016.”

Comentários:

Inegável que, para produzir efeitos, os instrumentos e contratos devem estar firmados pelos interes-
sados, configurando-se o ato juŕıdico perfeito.

Coletivo Intervzoes

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo
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Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Excluir

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Exclusão do paragrafo

Comentários:

Com a exclusão do artigo o paragrafo perde finalidade
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Art. 17. Ficam revogados os Decretos no 4.733, de 10 de junho de 2003, no 7.175, de
12 de maio de 2010, e no 8.776, de 11 de maio de 2016.
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Propostas de nova redação e Comentários

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

Concordo

Proposta de nova redação:

Sem contribuições.

Comentários:

Sem contribuições.

Cezar Augusto de Souza Santos

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Resposta:

Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

-

Comentários:

Apenas revogue-se os Decretos no 4.733 e no 8.776, de 11 de maio de 2016.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Resposta:

Discordo

Proposta de nova redação:

Art. 17. Ficam revogados os Decretos no 4.733, de 10 de junho de 2003, no 7.175, de 12 de maio de
2010, e no 8.776, de 11 de maio de 2016, bem como a Portaria no 2.111/MC de 11 de maio de 2016.

Comentários:

JUSTIFICATIVA: A Portaria no 2.111/MC de 11 de maio de 2016 detalha a aplicação do Programa
Brasil Inteligente do Decreto no 8.776, de 11 de maio de 2016. Propomos que também seja revogada
uma vez que está apoiada no mencionado Decreto.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Resposta:

422



Concordo com ressalva

Proposta de nova redação:

Art. 17. Ficam revogados os Decretos no 4.733, de 10 de junho de 2003, no 7.175, de 12 de maio de
2010, e no 8.776, de 11 de maio de 2016, bem como a Portaria no 2.111/MC de 11 de maio de 2016

Comentários:

A Portaria no 2.111/MC de 11 de maio de 2016 detalha a aplicação do Programa Brasil Inteligente
do Decreto no 8.776, de 11 de maio de 2016 e também está sendo revogado para garantir a mudança
proposta nesse novo decreto
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Comentários gerais e finais sobre esse Decreto Presidencial

ABRINT Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários gerais e finais sobre esse Decreto Presidencial:

Em termos gerais, a ABRINT apoia a iniciativa do Governo de estabelecer como objetivo prioritário da
presente poĺıtica pública a expansão do acesso à internet em banda larga. Para tanto, esta Associação
defende a realização de algumas iniciativas como vetores para o atingimento de tal objetivo, tais como:
(i) a capitalização do Fundo Garantidor para lastrear a execução de investimentos pelos prestadores
de pequeno porte, por meio, por exemplo, da destinação de um percentual dos valores envolvidos
nos compromissos adicionais previstos nos TAC celebrados/assinados com a Anatel; (ii) a aplicação e
garantia de efetividade das regras constantes da Resolução Conjunta 04/2014/Aneel e Anatel; (iii) a
destinação de recursos para investimentos também em redes de radiofrequências 3G/4G, independente
do serviço; (iv) a implantação imediata, ainda no 1oSEM18, da redução do fardo regulatório por meio
da adoção de assimetrias decorrentes das regras de prestadores de pequeno porte – PPP; Para fins
da proposta de investimento em infraestrutura de telecomunicações, o Governo está prevendo três
fontes de recursos: (i) TAC; (ii) outorga onerosa de radiofrequência; e (iii) atos regulatórios em geral.
Nesse sentido, a ABRINT elenca suas preocupações e considerações com relação à utilização desses
recursos: - Tais recursos não podem propiciar benef́ıcios apenas para a prestadora que os “gerou”;
- Os investimentos têm que ser feitos em munićıpios onde não há infraestrutura, utilizando apenas
como segundo balizador o critério de maior população potencialmente beneficiada; - A infraestrutura
proveniente desses recursos deve ser integralmente disponibilizada para fins de compartilhamento, com
preços justos e razoáveis, além de ser dada ampla publicidade de todas as etapas desde a concepção do
projeto até sua ativação, bem como garantida uma governança ŕıgida e de preferência com supervisão
externa; - Os investimentos não podem desbalancear o cenário competitivo. Neste aspecto, cabe
destacar que o TAC da Telefonica, o mais avançado e considerado referência para o setor, foi alvo
de inúmeras ressalvas, determinações e também de indagações por parte do TCU, o qual estabeleceu
um prazo de 30 dias para que a Anatel pudesse se posicionar sobre as referidas considerações. Nesse
sentido, diante do transcurso do prazo acima mencionado sem qualquer manifestação por parte dessa
Agência, a ABRINT torna a reiterar seu pleito de transparência e visibilidade acerca do processo
de ajuste conduzido, em especial acerca da determinação de avaliação do impacto deste instrumento
no cenário atual de competição dos serviços de telecomunicações nas localidades a serem atendidas
pelos compromissos adicionais. Adicionalmente, a ABRINT também requer que a Anatel se posicione
acerca dos próprios compromissos adicionais elencados pela Telefonica, na medida em que é dever
dessa Agência garantir que não haverá investimento com dinheiro proveniente de TAC em áreas onde
já há infraestrutura. Saliente-se que o próprio TCU pediu esclarecimentos à Anatel se os compromissos
apresentados estariam alinhados com as regras e objetivos estabelecidos no Regulamento do TAC,
bem como se caberia à escolha da tecnologia FTTH (fibra) para fins de atendimento das mesmas
diretrizes. Como o referido TAC da Telefonica está sendo considerado como referência, a ABRINT
julga que somente a adoção pela Anatel das iniciativas descritas, prontamente e de forma transparente,
garante o alinhamento com a poĺıtica pública de expansão da banda larga e o não desbalanceamento
da arena competitiva de forma artificial.

Telefônica Brasil S/A

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada
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Comentários gerais e finais sobre esse Decreto Presidencial:

A Telefonica Brasil S.A. (Telefonica) reconhece e parabeniza o esforço do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) de rever as poĺıticas públicas do setor de telecomu-
nicações e propor redação de decreto em substituição às principais normas vigentes em relação ao
tema, quais sejam o Decreto no 4.733, de 10 de junho de 2003; o Decreto no 7.175, de 12 de maio de
2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Banda Larga - PNBL; e o Decreto no 8.776, de 11 de
maio de 2016, que dispõe sobre o Programa Brasil Inteligente. De fato, nesses quase 15 anos desde
a promulgação do Decreto n.o 4.733/2003, não se pode negar as mudanças nas demandas sociais dos
serviços de telecomunicações. Se por um lado observou-se o crescimento do acesso à banda larga fixa
e móvel (Serviço Móvel Pessoal – SMP e Serviço de Comunicação Multimı́dia – SCM), por outro,
o serviço de telefônica fixa (Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC) entrou em franco decĺınio.
Apenas para exemplificar as mudanças ocorridas nos últimos anos, um adolescente nascido em 2003,
ano do atual Decreto, provavelmente, não conhece um cartão indutivo e sequer sabe como são feitas
chamadas a cobrar em Telefones de Uso Público - TUP. Por isso, mudanças nas poĺıticas públicas de
telecomunicações, assim como alterações à própria Lei n.o 9.472/1997, Lei Geral de Telecomunicações
– LGT, como proposto pelo Projeto de Lei da Câmara n.o 79 de 2016, justificam-se uma vez que
consideram a importância que o acesso à banda larga representa não só para o desenvolvimento pleno
dos cidadãos mas também para a economia, a educação e as relações interpessoais, e trazem medidas
capazes de impulsionar investimentos em construção e modernização das redes de telecomunicações.
Para a Telefônica, assim, a discussão de uma Poĺıtica Pública de Telecomunicações representa uma
excelente oportunidade para dar um importante impulso para o desenvolvimento do setor no Brasil.
Adicionalmente à presente manifestação por meio eletrônico, a Telefônica protocolou, no MCTIC,
uma versão impressa com comentários adicionais.

ITS Rio

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários gerais e finais sobre esse Decreto Presidencial:

COMENTÁRIO SOBRE ART. 15, COMPLETO: Consideramos que o Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações (FUST) deve ser utilizado preferencialmente para o financiamento
do serviço de conexão das escolas por estados e munićıpios, reforçando a prioridade à Educação já
prevista na legislação que atualmente rege o uso do fundo (Lei 9.998/2000, art. 5o). Dessa forma, uma
vez que o enunciado do art. 15 apresenta formas objetivas para o uso desses recursos, consideramos
que o objetivo de financiar o custo do serviço para as escolas públicas de educação básica deve ser
expressamente citado, evitando o risco de que o enunciado, caso interpretado de forma restritiva no
futuro, venha a excluir esse tipo de apoio. Reiteramos que a utilização do FUST para a subvenção do
serviço de conexão à internet para as escolas públicas é viável e adequada para superar o desafio de
universalização o acesso de alta qualidade em mais de 140 mil instituições de ensino básico em todo
o páıs. É a solução que melhor se adequa às necessidades e objetivos do páıs, promovendo o direito
à educação, a inclusão digital de forma universal a um grupo social prioritário (jovens e crianças) e,
simultaneamente, incentivando expansão e atualização das redes de telecomunicações nacionais, por
gerar demanda cont́ınua por serviços de alta qualidade nos equipamentos públicos de maior presença
e penetração do território nacional, muitos desses locais ainda não atendidos por tecnologias de alta
capacidade. O uso desses recursos para conectar todas as escolas públicas produzirá um ambiente
onde todos os atores envolvidos têm a ganhar, incluindo o mercado de telecomunicações – grandes e
pequenos provedores –, uma vez que os recursos arrecadados no setor passariam a retroalimentá-lo
a partir da contratação, pelas secretarias de educação, de serviços de acesso de alta velocidade para
todas escolas públicas de educação básica. Nos Estados Unidos, em que há sete anos há programa
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de conectividade escolar de grande envergadura (ConnectED Innitiative), modelo semelhante tem
sido empregado com grande sucesso, a partir do uso do fundo de universalização (E-rate, análogo ao
FUST) para que os distritos escolares contratem, no mercado, conexões de alta velocidade para as
escolas sob sua responsabilidade administrativa. Por essas razões – por acreditar que esse é o melhor
uso que se pode dar ao FUST –, reforçamos a necessidade de citação expressa, no art. 15, às escolas
públicas de educação básica como beneficiários dos recursos na futura revisão dos instrumentos de
financiamento.

SindiTelebrasil

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários gerais e finais sobre esse Decreto Presidencial:

O SindiTelebrasil entende que a proposta de decreto apresentada pode incorporar alterações impor-
tantes para atender de forma mais efetiva às necessidades da sociedade e do setor de telecomunicações,
bem como preparar o Páıs para a evolução necessária em sua infraestrutura de telecomunicações. As
mudanças que propomos para o texto original têm o objetivo de reforçar, como diretriz da poĺıtica
pública de telecomunicações, a justa competição e a isonomia de condições entre as diversas prestado-
ras de serviços de telecomunicações. No que tange à indústria nacional de equipamentos privilegiamos
o aumento da competitividade da mesma em detrimento de reservas de mercado. De forma alinhada
com a diretriz de justa competição e isonomia entre as prestadoras, retiramos as menções das prerroga-
tivas da TELEBRAS associadas ao PNBL original, que é revogado pelo presente decreto. Além disso,
concordamos com as revogações dos Decretos no 4.733, de 10 de junho de 2003 (Poĺıticas Públicas
de Telecomunicações), no 7.175, de 12 de maio de 2010 (PNBL), no 8.776, de 11 de maio de 2016
(Brasil Inteligente) e inclúımos a revogação da Portaria no 2.111/MC de 11 de maio de 2016, relativa
ao programa “Minhas Cidades Inteligentes”. Em relação a referida portaria, a mesma determina a
gestão e aquisição centralizada no MCTIC (lenta, burocratizada e dependente de recursos públicos),
a aquisição apenas de infraestrutura de rede (e não de uma solução completa) sem dotação de capa-
cidade operacional ao munićıpio, sem assegurar continuidade na prestação do serviço e impondo ao
munićıpio necessidade de investimentos adicionais não cobertos pelo programa.

ABRASAT

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários gerais e finais sobre esse Decreto Presidencial:

A ABRASAT, por fim, torna a destacar que apoia a iniciativa do Governo de estabelecer como objetivo
prioritário da presente poĺıtica pública a expansão do acesso à internet em banda larga. Para tanto,
esta Associação defende a ampla participação do satélite nesta poĺıtica como mais uma alternativa à
disposição da sociedade, bem como postula pela realização de algumas iniciativas que viabilizarão o
atingimento de tal objetivo, tais como: - redução/eliminação do FISTEL para as antenas dos usuários
finais, por meio de alteração da Lei no 5.070/1966 na medida em que o valor de R$ 201,12/antena
representa uma forte barreira à expansão do satélite e não encontra paralelo em outros serviços de
banda larga, como por exemplo fibra óptica e cabo/xDSL cujo valor é R$ 0 (zero); - revisão imediata,
ainda em 2018, da regra do PPDESS visto que a metodologia está desatualizada, culminando em valor
de referência distorcido frente à realidade de mercado. Conforme recomendação da UIT, o licencia-
mento da capacidade dos satélites deve ser baseado no custo administrativo; - revisão das condições
da prorrogação dos direitos de exploração de satélites de forma que a expectativa de prorrogação
esteja presente permanentemente, desde que a utilização desses recursos de espectro-órbita seja feita
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de forma adequada e aderente à regulamentação aplicável, seguindo as práticas mundialmente aceitas;
- possibilidade da adoção do modelo de franquia na banda larga fixa na medida em que a tecnologia
satelital, por exemplo, assim como no caso móvel celular, é baseada no uso de radiofrequência que é
um recurso escasso e limitado. Apenas com a possibilidade da adoção de franquias haverá viabilidade
econômica e técnica para a ampliação da expansão do atendimento em banda larga por satélite; Por
todo o acima exposto, e novamente reforçando a relevância do papel do segmento de satélite para a
expansão da banda larga no páıs, bem como no desenvolvimento e no suporte de novas tecnologias e
serviços como o IoT e o 5G, a ABRASAT manifesta seu comprometimento na construção de um páıs
mais conectado.

marcelo saldanha

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários gerais e finais sobre esse Decreto Presidencial:

Adição de § no artigo 13o §3o Em caso de solicitação para uso através de poĺıticas públicas ou
de ações sem fins lucrativos de relevante interesse público, será permitido a dispensa de processo
licitatório e eventuais despesas para o uso do bem público aqui referido. Justificativa: Não há
motivos para onerar o uso de infraestrutura pública caso as finalidades sejam sem fins lucrativos e
alinhadas ao interesse público. Adição de §§ no artigo 14o §7o Para cumprimento dos Incisos I, II
e III, a TELEBRÁS deverá fomentar pontos de troca de tráfego e ampliar seus pontos de presença
para localidades exclúıdas digitalmente. §8o Para garantir equiĺıbrio econômico para cumprimento do
§7o, a empresa dotará de recursos do orçamento público federal, convênios com outras instâncias de
governo, autarquias, academia e fontes oriundas de parcerias com entidades privadas, com e sem fins
lucrativos, que tenham interesse na implantação de infraestrutura compartilhada de telecomunicações;
§9o Para atendimento de pontos de interesse público, social e comunitário, a TELEBRÁS instituirá
preços e serviços diferenciados e módicos para atendimento de tais iniciativas; §10o Em atendimento
ao §9o, a TELEBRÁS poderá usufruir de benef́ıcios fiscais e outras vantagens para permitir equiĺıbrio
econômico na prestação dos serviços elencados no § anterior; Justificativa: Descrever melhor o papel
social da Telebrás e garantir a empresa de interesse público sua viabilidade econômica para consecução
das ações elencadas acima. Adição de §§ no artigo 15o §1o A subvenção do custo do serviço constante
no caput serão prioritariamente destinados para pequenos provedores de serviços de telecomunicações
com ou sem fins lucrativos. §2o As dotações orçamentárias para apoio a investimentos em redes de
banda larga deverão ser subvencionados a fundo perdido quando se tratarem de poĺıticas públicas ou
iniciativas de acesso à internet comunitária sem fins lucrativos;

Organização das Cooperativas Brasileiras

Tipo de pessoa ou entidade:

Terceiro Setor ou Outro

Comentários gerais e finais sobre esse Decreto Presidencial:

Novamente é necessário fortalecer a possibilidade do cooperativismo para a prestação de serviços desta
natureza. A importância do cooperativismo como modelo de desenvolvimento social e econômico foi
reconhecido pelos constituintes,resultando em um ordenamento expresso de incentivo ao cooperati-
vismo presente na Constituição Federal Brasileira: Art. 174. Como agente normativo e regulador
da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo
e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.
................................................................................................................... §2o A lei apoiará e estimu-
lará o cooperativismo e outras formas de associativismo.’ Deste modo entendemos que o cooperati-
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vismo deve ser protagonista na inclusão digital, com o empoderamentos das comunidades só posśıvel
através da autogestão proporcionada pelo modelo cooperativista.

Escola São Francisco I

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários gerais e finais sobre esse Decreto Presidencial:

Este decreto que hora foi divulgado espero que o mesmo venha nos auxiliar no meio rural pois a
vários anos estamos a espera deste serviço para nos auxiliar nas atividades de pesquisa com os nossos
alunos, sendo que de vezes enquanto faz necessário os mesmos terem de ir a zona urbana fazer suas
pesquisas

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários gerais e finais sobre esse Decreto Presidencial:

A Qualcomm agradece a oportunidade de participar desta Consulta Pública.

Claro SA

Tipo de pessoa ou entidade:

Empresa privada

Comentários gerais e finais sobre esse Decreto Presidencial:

A Claro gostaria de registrar sua contribuição por completo ao artigo 14 que, por limitação de
caracteres não pode ser inserida no próprio artigo: Sugerimos a alteração do texto do caput do artigo
e a exclusão de todos os seus incisos e parágrafos, pelo texto: Art. 14. Esta poĺıtica é sucessora
do Programa Nacional de Banda Larga e do Programa Brasil Inteligente para todos os fins legais.
Justificativa: Em conformidade com o Art. 21, XI, da CF, a exploração dos serviços é definida pela Lei
Geral de Telecomunicações (LGT), que por sua vez define o provimento de acesso à internet como um
serviço prestado em regime privado, que deixou de ser monopólio da União e é prestado por inúmeras
empresas. Não se justifica, em face da livre concorrência e da própria LGT, que a Telebrás tenha o
monopólio ou larga vantagem competitiva na exploração de um determinado segmento de mercado e
nem que tenha privilégios sobre as demais concessionárias ou autorizatárias Quanto ao disposto no §2o,
a tentativa de considerar estratégicos os sistemas de TIC destinados as atividades dos incisos I e II não
merece prosperar, pois a própria Telebrás utiliza meios de terceiros no provimento de seus serviços,
pelo fato da segurança das redes atualmente ser proporcionada por mecanismos de encriptação de
dados que independem do meio f́ısico no qual trafegam. No tocante ao disposto no § 3o., pretende
nesse espećıfico dispositivo de decreto federal introduzir à Telebrás em serviços e escopo bem distintos
aos pressupostos editados por decretos anteriores, visando ainda aplicá-lo em diferentes esferas do
Governo, especialmente na Estadual e Municipal, ampliando assim sua abrangência territorial e sem
atentar para a desmedida proposta dos objetivos prećıpuos dos decretos anteriores, de grande celeuma
e questionamentos judiciais em andamento. Importa ainda observar que esse dispositivo se mantido,
poderá posteriormente ter desdobramentos e outras aberturas em regulamentos a serem editos ao
decreto em comento, o que representa elevado risco aos players do mercado de telecomunicações e às
normas constitucionais A inclusão desse dispositivo e artigo em comento, buscam um protecionismo,
sem medida e alcance juŕıdico-legal, que poderá implicar em inúmeros questionamentos perante entes
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Tribunais de Contas, fiscais e/ou judiciais, para combater esse tipo de prática num decreto federal
albergar demais esferas de Governo, diante do prejúızo que causa à iniciativa privada e principalmente
ao direito à livre iniciativa. Quanto a proposta do §4o, deve ser ressaltado que, conforme dispõe a
LGT, o papel de definir o ńıvel de competição das localidades é da Anatel, até mesmo porque é a
Agência que possui as informações, ferramentas e os meios adequados para desempenhar essa função.
Portanto, para a transferência de competência para tal função, seria necessária a alteração da LGT.
Ademais, a atuação da Telebrás no atendimento a localidades desatendidas por acessos banda larga
pode ser feita hoje sem a necessidade dos mecanismos de autorização previstos nesse decreto. Porém,
o que se observa atualmente, é que ao contrário do que se pretendia nos Decretos anteriores, e também
do que entendemos ser a intenção deste Ministério, a atuação da Telebrás não se dá em regiões de
baixo retorno financeiro, mas em áreas de grande competitividade, subtraindo clientes corporativos
das empresas competitivas do setor para transferi-los para o serviço da Telebrás, sem a necessidade
de licitação, ainda que o artigo 24, VIII, da Lei 8.666 não permita a contratação direta da Telebrás
com dispensa de licitações, ou seja, órgãos públicos não poderiam contratar as redes da estatal. Por
fim, o que se constata é que as atribuições designadas à Telebrás representam, na pratica, um desvio
do processo natural de prestação do serviço de forma não justificada sob a ótica técnica, econômica,
regulatória ou social, criando um monopólio a partir de exagerada vantagem competitiva, que resulta
em significativo prejúızo ao setor onerando todos os agentes envolvidos da cadeia, em especial os
órgãos governamentais, que substituem contratos estabelecidos através de um processo licitatório,
ou seja, buscando a maior eficiência no uso do dinheiro público, por contratos sem licitação e na
prática com o uso da mesma infraestrutura anteriormente utilizada entretanto com um intermediário
remunerado, a Telebrás. Nesse sentido, é essencial que esse tipo de decreto regulamente, de forma
objetiva e imparcial, um setor estável e com inúmeros desafios, para fazer frente ao desenvolvimento
do páıs, atendendo aos anseios de uma sociedade e não ao corporativismo desmedido de um poĺıtica
ainda estatizante e protecionista, que num passado ainda recente decidiu pela privatização do setor
de telecomunicações e que deve e mantém obrigações essenciais de respeito aos pressupostos básicos e
históricos das leis e diretivas desse páıs, sem o qual estar-se-á regulando sem transparência, seriedade
e observância às próprias leis e história, muito menos com os co-part́ıcipes do próprio setor - as
empresas privadas.

silvio antonio biazotto

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários gerais e finais sobre esse Decreto Presidencial:

É o melhor para nosso páıs, destravar, e começar a gerir somente os impostos, do que infra estrutura.
É a melhor regulamentação.

VALDENICE G. DE ANDRADE

Tipo de pessoa ou entidade:

Pessoa F́ısica

Comentários gerais e finais sobre esse Decreto Presidencial:

Que o bem comum principalmente da população mais carente seja o objetivo prioritário de todas as
áreas do poder público. Pois democracia é o governo do povo e para o povo.

429



telecomunicações
serviços

larga
ser

serviço

decreto
banda

telebrás
forma

recursos

setor

uso

nº

públicas

público
fins

infraestrutura

lei

acesso

ainda

bem

política

país

artigo

anatel

deve

expansão
governo

investimentos
objetivo

pública

educação

programa

art

escolas

atendimento

desses

meio
presente

redes

tac

mercado

abrint

adicionais

apenas

fundo

iniciativas

internet

nesse

sobre

telefonica

brasil

desenvolvimento
lgt

maio

pode

políticas

alta

melhorsocial
interesse

lucrativos

cooperativismo

adoção

competição compromissos

deste

iniciativa

localidadesmedida

prioritário

processo

proposta

tais
todas

2016

anos

assim

mudanças nacional

representa

vez

caso

fust

grande

modelo

necessidade

todos

decretos

prestação

econômica

satélite

federal

outras

acerca

acima

agência competitiva

desde

dessa

envolvidos

exemplo

garantir

geral

iii

maior

objetivos

onde

próprio

referência

regras

relação

sendo

sentido

tal

tecnologia

têmutilização

áreas

2003

dispõe

fixa

inteligente

mctic

móvel

pnbl

própria

telefônica

atualmente

básica

capacidade

custo

inclusão

partir

públicos

revisão

tipo

universalização

mesma

sociedade

texto

alteração

exploração
papel

possibilidade

valor

2º

adição

através

econômico
incisos

justificativa
poderá

pontos

pois

anteriores

dispositivo

empresas

monopólio

Figura 220: Nuvem de Palavras dos termos observados nos Comentários gerais e finais sobre esse
Decreto Presidencial.
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Comentários finais

Este relatório apresenta os resultados da consulta pública sobre o decreto sobre poĺıticas públicas em

telecomunicações, em construção pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MC-

TIC). A consulta este dispońıvel à sociedade brasileira no peŕıodo de 18/10/2017 à 17/11/2017, e teve

participação de 370 inscritos e 89 respondentes.

A minuta do decreto faz uma revisão do marco regulatório do setor atualizando a legislação para alinhá-

la às transformações tecnológicas, econômicas e sociais que ocorreram desde a promulgação da Lei Geral de

Telecomunicações, em 1997. O documento revogará o Decreto no 4.733/2003, que dispõe sobre as poĺıticas

públicas de telecomunicações; o Decreto no 7.175/2010, que instituiu o Plano Nacional de Banda Larga

(PNBL); e o Decreto no 8.776/2016, que criou o Programa Brasil Inteligente.

Mesmo considerando que o conjunto dos respondentes não constitui uma amostra representativa da

sociedade brasileira, a participação alcançada foi considerada expressiva e satisfatória pela SETEL/MCTIC

tendo em vista a especificidade do assunto e o histórico de consultas públicas já realizadas para o setor. Além

disso, a participação constitui uma amostra composta de forma aleatória, no sentido de que a consulta era

pública e totalmente aberta à participação de qualquer pessoa e, também, cabe destacar que a abrangência

final dos respondentes é um aspecto positivo no sentido de que teve um alcance e multiplicidade maior do

que a composição dos convites originalmente feitos.
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Anexo I - Questionário eletrônico

Figura 221: Questionário - consulta pública

Questionário está dispońıvel no arquivo “Questionário-consulta pública Proposta de Decreto Presidencial Telecom

vs 17.10.17.pdf”, parte integrante deste relatório, porém armazenado externamente.
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Anexo II - Relatório por respondente

Consulta Pública sobre

Poĺıtica de Telecomunicações

Relatório por Respondente

Caracterização da Respondente

Nome do Participante:
-

Tipo de pessoa ou Entidade:
-

Nome da Entidade:
-

CNPJ:
-

Localidade:
-

Figura 222: Relatório por respondente

O Relatório por respondente está dispońıvel no arquivo “nome arquivo.PDF”, parte integrante deste

relatório, porém armazenado externamente.
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Anexo III - Dados brutos

A planilha com os dados brutos está dispońıvel no arquivo “export Telecom 2017-11-24.xlsx”, parte

integrante deste relatório, porém armazenado externamente.
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