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APRESENTAÇÃO

O objetivo deste trabalho é discutir a regulação dos serviços de
provimento de acesso à Internet em alta velocidade, a chamada banda larga. O debate justifica-se
em razão da necessidade de massificar o acesso à Internet em todo o País e às lacunas regulatórias
nesse segmento de telecomunicações, o que tem gerado grande número de questionamentos
judiciais, por parte dos usuários, de órgãos de defesa do consumidor ou de entidades
representativas da sociedade civil, quanto às exigências impostas pelo órgão regulador do setor de
telecomunicações para a contratação dos serviços de banda larga.

Este artigo abordará a legislação vigente; a regulação aplicável; a
interpretação das normas pelo regulador; o posicionamento das diversas entidades de usuários e
dos fornecedores dos serviços; as decisões judiciais acerca do tema e as proposições em
tramitação na Câmara dos Deputados, além de aspectos técnicos quanto ao provimento do
serviço de conexão à Internet.

Promoverá ainda reflexões sobre a necessidade de atualização dos
instrumentos regulatórios, tendo em vista a introdução de novas tecnologias que provocaram
mudanças significativas na oferta dos serviços, com o considerável aumento do tráfego de dados.

INÍCIO DA INTERNET NO BRASIL

Faz-se necessário prestar alguns esclarecimentos básicos para fins de
contextualização do tema. O setor de telecomunicações é regido por lei específica, a Lei Geral de
Telecomunicações, LGT (Lei n.º 9.472, de 17 de julho de 1997). A referida lei atribuiu à Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) a tarefa de regular os serviços de telecomunicações
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(artigo 19), de acordo com a política traçada pelo Ministério das Comunicações (art. 1º da LGT1).

 Os serviços de telecomunicações são conceituados, conforme a lei,
como:

 “Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que
possibilita a oferta de telecomunicação.

 § 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio,
radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos,
caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza.”

A atividade reguladora da Anatel está estabelecida, entre outros
dispositivos, no art. 69 da LGT:

“Art. 69. As modalidades de serviço serão definidas pela Agência em função
de sua finalidade, âmbito de prestação, forma, meio de transmissão, tecnologia
empregada ou de outros atributos.

Parágrafo único. Forma de Telecomunicações é o modo específico de transmitir
informação, decorrente de características particulares de transdução, de transmissão, de
apresentação da informação ou de combinação destas, considerando-se formas de
telecomunicações, entre outras, a telefonia, a telegrafia, a comunicação de dados e a
transmissão de imagens.”

Na classificação das modalidades de serviços de telecomunicações, a
LGT não é explícita com relação ao provimento de acesso à Internet, que enquadra-se na
categoria de transmissão de dados. Quando foi aprovada, em 1997, a LGT conferiu ênfase ao
Serviço Telefônico Fixo Comutado, o único prestado em regime público, caracterizado por
atribuir à prestadora obrigações de universalização e de continuidade (art. 63 da LGT).

A Internet estava apenas começando no Brasil e a comunicação de dados
não era apontada como o futuro das comunicações no mundo, como ocorre hoje. O acesso à
rede mundial de computadores era feito primordialmente pela rede telefônica, o chamado acesso
discado, ou dial up.

O acesso dial up  funciona da seguinte forma: utilizando-se de uma linha
telefônica e de um modem, o usuário comunica-se com o provedor de Internet, uma empresa que
contrata os serviços de uma rede de telecomunicações, em geral oferecida pelas operadoras de
telefonia.

No acesso discado, o usuário de Internet precisa contratar dois serviços
para chegar à Internet: o de telefone e o de conexão à rede, por meio de autenticação eletrônica.
A empresa que provê a conexão ficou conhecida como provedor de Internet, ou ISP (Internet
                                                          
1 “Art. 1° Compete à União, por intermédio do órgão regulador e nos termos das políticas estabelecidas pelos
Poderes Executivo e Legislativo, organizar a exploração dos serviços de telecomunicações.”
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Service Providers). O serviço é regulado pela Norma 004, publicada em 01 de junho de 1995,
anterior à LGT2. No entendimento da Anatel, a norma continua em vigor, com base no inciso II
do art. 214 da LGT:

“Art. 214. Na aplicação desta Lei, serão observadas as seguintes disposições:

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

 II - enquanto não for editada a nova regulamentação, as concessões, permissões e

autorizações continuarão regidas pelos atuais regulamentos, normas e regras; (vide Decreto n.º 3.896, de

23.8.2001).”

Assim, no modelo dial-up, as operadoras de telecomunicações oferecem
tão somente a infra-estrutura de rede para a transmissão de dados, mas não o acesso à rede
mundial de computadores, assegurado pelos provedores de Internet.  Estas últimas, pelo fato de
não serem donas da infra-estrutura de rede, não prestam serviço de telecomunicações, mas sim
Serviço de Valor Adicionado (SVA), cuja definição consta da Norma 004/95:

 “3. DEFINIÇÕES

Para fins desta Norma são adotadas as definições contidas no Regulamento
Geral para execução da Lei n.º 4.117, aprovado pelo Decreto n.º 52.026, de 20 de
maio de 1963, alterado pelo Decreto n.º 97.057, de 10 de novembro de 1988, e
ainda as seguintes:

a) Internet: nome genérico que designa o conjunto de redes, os meios de
transmissão e comutação, roteadores, equipamentos e protocolos necessários à
comunicação entre computadores, bem como o "software" e os dados contidos nestes
computadores;

b) Serviço de Valor Adicionado: serviço que acrescenta a uma
rede preexistente de um serviço de telecomunicações, meios ou
recursos que criam novas utilidades específicas, ou novas
atividades produtivas, relacionadas com o acesso, armazenamento,
movimentação e recuperação de informações;

c) Serviço de Conexão à Internet (SCI): nome genérico que designa Serviço de
Valor Adicionado, que possibilita o acesso à Internet a Usuários e Provedores de
Serviços de Informações; (grifo nosso)

d) Provedor de Serviço de Conexão à Internet (PSCI): entidade que presta o
Serviço de Conexão à Internet;

                                                          
2 A Norma 004/95 trata do uso de meios da rede pública de telecomunicações para acesso à internet,
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e) Provedor de Serviço de Informações: entidade que possui informações de
interesse e as dispõem na Internet, por intermédio do Serviço de Conexão à Internet;”

O conceito de Serviço de Valor Adicionado (SVA), constante na Norma
004/95, foi reproduzido na LGT, aprovada dois anos depois, na forma do art. 61:

“Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um
serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas
utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou
recuperação de informações.”

O parágrafo 1º do art. 61 da LGT estabelece que “serviço de valor adicionado
não constitui serviço de telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações
que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição.”

REGULAÇÃO LIMITA MERCADO

A distinção entre serviço de valor adicionado e serviço de
telecomunicações impede que o acesso à Internet seja oferecido pelas empresas de telefonia. A
base legal usada pelo órgão regulador é o art. 86 da LGT:

“Art. 86. A concessão somente poderá ser outorgada a empresa constituída
segundo as leis brasileiras, com sede e administração no País, criada para explorar
exclusivamente os serviços de telecomunicações objeto da concessão.”

O art. 86 da LGT deixa claro que as operadoras de  telefonia que atuam
no Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), conhecidas como concessionárias de telefonia,
não podem prestar outro serviço a não ser o STFC. No entanto, na prática, essas operadoras
oferecem serviços de conexão em banda larga, como os serviços Speedy (Telefônica); BR Turbo
(BrasilTelecom) e Velox (Telemar/Oi).

A razão é que o art. 207 da LGT3 abriu a possibilidade de a

                                                          
3 Art. 207. No prazo máximo de sessenta dias a contar da publicação desta Lei, as atuais prestadoras do serviço
telefônico fixo comutado destinado ao uso do público em geral, inclusive as referidas no art. 187 desta Lei, bem
como do serviço dos troncos e suas conexões internacionais, deverão pleitear a celebração de contrato de concessão,
que será efetivada em até vinte e quatro meses a contar da publicação desta Lei.

        § 1° A concessão, cujo objeto será determinado em função do plano geral de outorgas, será feita a título
gratuito, com termo final fixado para o dia 31 de dezembro de 2005, assegurado o direito à prorrogação única por
vinte anos, a título oneroso, desde que observado o disposto no Título II do Livro III desta Lei.

        § 2° À prestadora que não atender ao disposto no caput deste artigo aplicar-se-ão as seguintes disposições:

        I - se concessionária, continuará sujeita ao contrato de concessão atualmente em vigor, o qual não poderá ser
transferido ou prorrogado;
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concessionária explorar outros serviços de telecomunicações , por meio da licença de SRTT
(Serviço de Rede de Transporte de Telecomunicações).4 Conforme o entendimento da Associação
Brasileira de Concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix,), o art. 86 da LGT,
ao estabelecer a restrição às operadoras fixas de prestar serviços multimídia, aplica-se somente no
caso de licitação de novas concessões para prestação de serviços no regime público, o que ainda
não ocorreu, uma vez que a concessão das telefônicas tem a vigência de 25 anos.

TECNOLOGIA UNIFICA SERVIÇOS

Apesar das brechas legais na LGT com relação ao serviço de transmissão
de dados, até 2002, a distinção entre oferta de rede e provimento de Internet era clara. O primeiro
é serviço de telecomunicações e o segundo, de valor adicionado. Entretanto, a evolução
tecnológica fez com que o modelo regulatório adotado para o acesso à Internet no Brasil fosse
superado rapidamente.

A partir de 2002, as concessionárias do STFC implantaram o sistema
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), com maior capacidade para transmissão de dados
(amparados no mesmo art. 207 da LGT). Sistemas e equipamentos associados à linha telefônica
tradicional passaram a permitir, além da voz, a transmissão de dados em alta velocidade, a
chamada banda larga. Todo o processo de acesso à Internet, da infra-estrutura ao fornecimento
de endereços IP (Internet Protocol), passou a ser oferecido pela concessionária ou por empresas
controladas por elas, sem necessidade de intervenção de um provedor independente.

Por essa razão, tecnicamente, começou-se a questionar a necessidade de
contratação do serviço junto a empresas distintas. Porém, a lei e as normas distinguem as
atividades, embora elas tenham sido agregadas pela tecnologia. Para fins ilustrativos, era como ter
um aparelho de telefone e um equipamento de bina, que depois foram unificados.

Essa fusão de serviços trouxe um problema legal, em razão da exigência
de contratar provedor de serviço adicionado para o acesso à Internet; e outro de ordem
conceitual, uma vez que os provedores de serviço de conexão à Internet (PSCI), se levarmos em
consideração a definição prevista na Norma 004/95, não poderiam mais ser assim denominados,

                                                                                                                                                                                     
        II - se não for concessionária, o seu direito à exploração do serviço extinguir-se-á em 31 de dezembro de 1999.

        § 3° Em relação aos demais serviços prestados pelas entidades a que se refere o caput, serão expedidas as
respectivas autorizações ou, se for o caso, concessões, observado o disposto neste artigo, no que couber, e no art.
208 desta Lei.
4 SRTT é o serviço destinado a transportar sinais de voz, telegráficos, dados ou qualquer outra forma de sinais de

telecomunicações entre pontos fixos, regulado por várias normas.
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uma vez que não efetuam mais esse serviço, no caso do sistema ADSL. Mesmo assim, o usuário é
obrigado a pagar por um serviço que não é mais necessário. Além disso, há ainda a exceção aberta
pelo art. 207 da LGT, que contradiz o art. 86 da mesma lei.

Entretanto, os PSCI continuam sendo considerados provedores de
conexão à Internet, função que não exercem mais na tecnologia ADSL. Porém, para justificar a
sua contratação, exigida pelo órgão regulador em razão da LGT, os chamados “provedores de
Internet” mantiveram a função de autenticadores do usuário na rede, atividade que, tecnicamente,
também poderia ser feita diretamente pelas operadoras de telefonia, sem a intervenção deles.

Além da autenticação, muitos provedores de Internet oferecem também
acesso a conteúdos exclusivos - o que os torna provedores de serviços de informação, nos termos
do item “e” do art. 3º da Norma 004/95 - e outros serviços, como conta de e-mail, suporte
técnico e segurança de rede, também considerados de valor adicionado.

No sítio oficial, no ponteiro “Internet”, a Anatel interpreta da seguinte
forma a legislação:

“Ao contratar um serviço de acesso à Internet, há a necessidade de se contratar
não apenas o provimento de conexão à internet, que é um serviço de valor adicionado,
mas também um prestador de serviços de telecomunicações que lhe dê suporte. O
usuário do serviço de telecomunicações tem a opção de contratar o provedor de serviço de
conexão à internet da própria prestadora ou outro que seja por ela habilitado.”

Na ordem natural, o usuário deve contratar primeiro o serviço de
telecomunicações e, posteriormente, o serviço de conexão à Internet. Na prática, no entanto, não
é essencial – exceto por uma imposição legal - contratar a conexão à Internet de um provedor de
serviço de valor adicionado, mas apenas o prestador de serviço de telecomunicações, que é quem
de  fato promove o acesso à rede.

 LICENÇA É CONVERGENTE

Como, pelo art. 86 da LGT, as concessionárias do Serviço Telefônico
Fixo Comutado não poderiam oferecer banda larga via ADSL – embora o art. 207 da LGT
mantenha uma “janela” aberta para a prestação desse tipo de serviço -, essas concessionárias
criaram empresas e adquiriram junto à Anatel outro tipo de licença, exclusivamente para a
prestação do serviço de transmissão de dados, que é a licença para o Serviço de Comunicação
Multimídia (SCM). O serviço é regulado pela Resolução n.º 272, de 09 de agosto de 2001.

“Art. 2º A prestação do Serviço de Comunicação Multimídia é regida pela Lei
n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, pelo Regulamento dos Serviços de
Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 73, de 25 de novembro de 1998, por
outros regulamentos, normas e planos aplicáveis ao serviço, pelos termos de autorização
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celebrados entre as prestadoras e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e,
particularmente, por este Regulamento.

Art. 3º O Serviço de Comunicação Multimídia é um serviço
fixo de telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito
nacional e internacional, no regime privado, que possibilita a oferta
de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações
multimídia, utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro de
uma área de prestação de serviço.

Parágrafo único. Distinguem-se do Serviço de Comunicação Multimídia, o
Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral (STFC) e os
serviços de comunicação eletrônica de massa, tais como o Serviço de Radiodifusão, o
Serviço de TV a Cabo, o Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal
(MMDS) e o Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por
Assinatura via Satélite (DTH).

A licença multimídia SCM tornou-se a sucedânea do SRTT e é a forma
utilizada pelas concessionárias para a prestação de serviço de banda larga,  por meio da mesma
empresa, dentro da área de concessão que elas adquiriram no leilão de privatização; ou de uma
subsidiária, nas demais áreas. O Regulamento do SCM, embora faça a distinção deste com os
demais serviços, como o próprio STFC, permite o transporte de voz, como os serviços VoIP, em
razão dos artigos 66 e 67.

“Art. 66. Na prestação do SCM não é permitida a oferta de serviço com as
características do Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em
geral (STFC), em especial o encaminhamento de tráfego telefônico por meio da rede de
SCM simultaneamente originado e terminado nas redes do STFC.

Art. 67. Na prestação do SCM é permitido o fornecimento de sinais de vídeo e
áudio, de forma eventual, mediante contrato ou pagamento por evento.”

REGULAÇÃO OBRIGA INTERCONEXÃO

A maioria das prestadoras de SCM hoje oferece o serviço de banda larga,
sejam elas operadoras de telefonia ou não. Para isso, elas têm assegurado pela regulação o acesso
às redes físicas de telecomunicações, conforme a Resolução n.º 272, de 2001:

“Art. 6º É obrigatória, quando solicitada, a interconexão entre as redes de
suporte do SCM e entre estas e as redes de outros serviços de telecomunicações de
interesse coletivo, observado o disposto na Lei n.º 9.472, de 1997, e no Regulamento
Geral de Interconexão, aprovado pela Resolução n.º 40, de 23 de julho de 1998.

Além de obrigar as operadoras de telecomunicações a oferecer suas redes
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para as prestadoras de SCM, a Resolução n.º 272, de 2001, também assegura o acesso às redes de
suporte do SCM aos PSCI:

“Art. 7º É assegurado aos interessados o uso das redes de suporte do SCM
para provimento de serviços de valor adicionado (SVA), de forma não discriminatória
e a preços e condições justos e razoáveis.

Parágrafo único. A Anatel deverá estabelecer regras que assegurem a utilização
das redes de SCM para suporte ao provimento de SVA, dispondo também sobre o
relacionamento entre provedores destes serviços e prestadoras do SCM, conforme
previsto no § 2º do art. 61, da Lei n.º 9.472, de 1997.

Art. 8º As prestadoras de SCM têm direito ao uso de redes ou de elementos de
redes de outras prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, de
forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.

Parágrafo único. As prestadoras de SCM devem possibilitar o uso de suas
redes ou de elementos dessas redes a outras prestadoras de serviços de telecomunicações
de interesse coletivo, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e
razoáveis.”

O fato de não haver limite para o número de concessões SCM é outro
fator que fomenta a competição, em que pese o órgão regulador possa vetar a concessão da
licença. É o que está previsto nos artigos 12 e 22 da referida resolução, com praticamente a
mesma redação:

“Art. 12. Visando promover e preservar a justa e ampla competição e impedir
a concentração econômica do mercado, a Anatel poderá estabelecer restrições, limites ou
condições a empresas ou grupos empresariais quanto à obtenção e transferência de
autorizações de SCM.

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

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

Art. 22. Visando promover e preservar a justa e ampla competição e impedir a
concentração econômica do mercado, a Anatel poderá estabelecer restrições, limites ou
condições a empresas ou grupos empresariais quanto à obtenção, prorrogação de prazo
e transferência de autorização de uso de radiofrequências.”

As autorizações de SCM podem ser obtidas por empresas ligadas às
próprias prestadoras de telecomunicações, ou por qualquer outra empresa, como os chamados
provedores de acesso à Internet5. As concessionárias de telecomunicações foram estimuladas pelo
regulador a transformar licenças concedidas na época da privatização, como a licença SRTT, em
                                                          
5 É possível consultar no sítio da Anatel (www.anatel.gov.br) as empresas que detém licenças de SCM.
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licenças de SCM, por meio do art. 68 da Resolução 272, de 2001:

“Art. 68. As autorizações para prestação de Serviço Limitado Especializado
nas submodalidades de Rede Especializado e Circuito Especializado, bem como as
autorizações do Serviço de Rede de Transporte de Telecomunicações, compreendendo o
Serviço por Linha Dedicada, o Serviço de Rede Comutada por Pacote e o Serviço de
Rede Comutada por Circuito, todos de interesse coletivo, poderão ser adaptadas ao
regime regulatório do SCM, desde que atendidas pelas empresas interessadas as
condições objetivas e subjetivas estabelecidas neste Regulamento.”

 JUSTIÇA CONTESTA REGULAÇÃO

As discrepâncias entre o funcionamento dos serviços e as exigências
legais e regulatórias transformaram o tema numa lide judicial e ameaçam o avanço da Internet no
Brasil. A regulação de telecomunicações passou a ser tema das cortes judiciais. Várias ações
tramitam na Justiça contra a necessidade de contratação de provedor de serviço de valor
adicionado para acesso à Internet, além da prestadora de telecomunicações.

Uma das ações de maior repercussão veio da Justiça de Bauru, em São
Paulo. Em 22 de agosto de 2007, foi proferida sentença nos autos da Ação Civil Pública n.º
2002.61.08.004680-9, da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Bauru, proibindo a
Telecomunicações de São Paulo S/A – Telesp de exigir, dos usuários do serviço Speedy no
Estado de São Paulo, a contratação de terceiro como provedor de acesso à Internet.

O juiz federal substitutivo Marcelo Freiberger Zandavali determinou à
Anatel que permita à ré Telesp prestar o serviço de acesso à Internet, por meio do serviço Speedy,
sem a necessidade de contratação, por parte dos consumidores do Speedy, de provedor de serviço
de valor adicionado. A sentença é retroativa a setembro de 2003, quando foi lançado o serviço
Speedy.

A decisão impõe às rés, Telesp e Anatel, a obrigação de ressarcir,
integralmente, a todos os usuários dos serviços Speedy, dos valores que estes despenderam com a
contratação dos provedores. Condenou ainda a ré Telesp a pagar multa de R$ 36 milhões de reais,
tendo em vista os prejuízos causados a 1,8 milhões de usuários do serviço Speedy.

A decisão da Justiça paulista baseou-se no Código de Defesa do
Consumidor (Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990), especificamente no art. 39, que proíbe a
venda casada:

"Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro
produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;"



12

Conforme a decisão, tal prática limita a liberdade de escolha do
consumidor com relação à aquisição de produtos ou fornecimento de serviços de qualidade
satisfatórios e a preços competitivos. O juiz informa ainda que “o laudo pericial e os pareceres
dos assistentes técnicos confirmaram que, do ponto de vista técnico, os provedores ‘não
provêem’ o acesso à Internet aos usuários do serviço Speedy”. Um dos trechos do laudo atesta
que:

“Em relação ao serviço Speedy, os provedores, tais como Terra e UOL não
podem ser considerados provedores de acesso, nem de backbone, visto que não oferecem
serviços de acesso. (fl 1654)

O usuário de linha discada efetua uma conexão para um número telefônico
associado ao PCSI. Esse por sua vez efetua a autenticação do mesmo e o libera para a
entrada na Internet. O tráfego entre usuário e Internet passa diretamente pelo PCSI,
isto é, utiliza o link de dados entre o PCSI e a operadora de telecomunicação. No caso
do usuário de acesso via ADSL, o tráfego entre usuário e Internet não passa pelo
PCSI. Nessa situação, o PCSI executa apenas um serviço de
autenticação de usuário” (fl. 1767).

De acordo com a sentença, a diferenciação entre serviço de valor
adicionado e serviço de telecomunicações tem origem no Direito norte-americano, sendo o
primeiro considerado serviço de informação. Esclarecem os autos que, quando executado com
base no serviço telefônico fixo comutado, o serviço de acesso a internet é espécie de serviço de
valor adicionado. A distinção, no entanto, se aplica até o momento em que “a Telesp adquiriu a rede
de multiserviços e passou, com autorização da Anatel, a explorar comercialmente, e sem a interveniência de
terceiros, todos os equipamentos que possibilitam o acesso dos usuários do Speedy.”

O juiz ressalva que, apesar das mudanças técnicas, a Anatel manteve a
imposição ao consumidor de contratar um terceiro provedor. “A total desnecessidade jurídica de
contratação de provedor infere-se no fato de a Telesp, com autorização da Anatel, vender aos provedores o serviço de
acesso à Internet”, discorre o magistrado na sentença, acrescentando que “a própria Abranet
reconhece que a única obrigação do provedor, no que permite ao contrato ‘Speedy Provider’, é a
autenticação”, afirma.

A peça jurídica discute também a revisão dos conceitos imposta pela
convergência tecnológica e as novas mídias digitais, lembrando que a classificação de serviços
com base na tecnologia está cada vez mais difícil. “Ao não distinguir o meio pelo qual as informações são
transmitidas, recebidas ou recepcionadas, o SCM pode confundir-se com outros serviços de telecomunicações ou com
o serviço de valor adicionado”, pondera o juiz.

A referida sentença vigorou de agosto de 2007 até meados do ano
passado. A Anatel impetrou Agravo de Instrumento e, em 14 de julho de 2008, foi concedido
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efeito suspensivo à sentença anterior, alegando que “a sentença não deixou escolha para a Anatel,
restringindo seu direito de fiscalizar, à medida que lhe impõe uma obrigação de não-fazer (não impedir a Telesp),
colocando em risco sua própria autonomia...”

Conforme consta na decisão reformadora, “a concentração da prestação de
serviços de telecomunicações e serviço de valor adicionado à Telesp vai contra disposto da LGT e não se conjuga com
o princípio da livre concorrência, princípio máximo do interesse público, além de prejudicar a ação da Anatel, não
só como órgão regulador da prestação do serviço de telecomunicações, mas também do mercado de telecomunicações
que visa evitar, entre outros, a dominação de mercado e o aumento indiscriminado de lucros”.

Em 16 de novembro de 2008, a Telefônica publicou comunicado
informando que, “atendendo à determinação judicial, a conexão à internet realizada por meio do serviço Speedy
deve ser efetuada utilizando um provedor de acesso a ser escolhido pelo cliente. Os clientes Speedy que já contratam
um provedor de acesso não terão nenhuma alteração na maneira que utilizam o serviço. O usuário Speedy que não
possui um provedor de acesso à internet deverá contratar este serviço junto a um provedor de sua preferência”.

Ressalta o comunicado que, “a fim de cumprir a decisão judicial e, ao mesmo
tempo, não interromper o acesso à internet dos clientes que utilizam o login internet@speedy.com.br, informamos
que este serviço passa a ser prestado, gratuitamente, pelo provedor A.Telecom S.A”.

DECISÕES SÃO CONFLITANTES

O Ministério Público Federal em Mato Grosso (MPF/MT) está
movendo ação civil pública contra a Brasil Telecom e contra a GVT de teor semelhante6. Para o
MPF/MT, a exigência de provedor para contratação de ADSL configura venda casada.

 Parecer técnico da Polícia Federal concluiu que não há necessidade da
contratação de um provedor de conteúdo para que haja a conexão à internet, em se tratando de
conexão ADSL. Na ação, que tramita na Justiça Federal, o MPF/MT pede que as empresas sejam
impedidas de exigir dos consumidores a contratação de provedores de conteúdo ou qualquer
outro serviço similar como condição para o acesso rápido à Internet.

Em resposta à ação, publicada no sítio Convergência Digital, a GVT
alega que “para a contratação de seu serviço de acesso rápido à Internet (ADSL), a GVT não exige e nunca
exigiu a contratação de provedor de conteúdo”. O comunicado da GVT informa ainda que “a empresa exige
apenas a contratação de um serviço de autenticação, que é essencial à segurança de todos os usuários da Internet e
que pode ser fornecido pela própria GVT ou por terceiros. Dessa forma, o usuário determina qual fornecedor

                                                          
6 Disponível em:
http://www.r2learning.com.br/_site/noticias/curso_oab_concurso_noticia_3042_Acao_quer_fim_de_venda_casada
_com_servicos_para_in (acessado em 01.02.09)
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prefere contratar e com quais preços. Essa prática protege os consumidores, estimula a concorrência e não configura
venda casada”.7

Em outubro de 2008, a Oi/Telemar foi notificada a dispensar a
contratação de provedores para clientes do serviço Velox em todo o País. O autor da ação foi o
Ministério Público Federal no Pará (MPF/PA).

A Telemar ajuizou embargo de declaração, argumentando que não ficou
claro o prazo para o cumprimento da decisão judicial e questionando se a medida abrangeria o
Rio de Janeiro, visto que esse estado foi excluído da petição inicial protocolada pelo MPF/PA.

A 5ª Vara da Justiça Federal do Pará entendeu que:

“É verdade que a Norma n.º 004/95 da ANATEL estabeleceu o Serviço de
Conexão à Internet (SCI) como sendo do tipo Serviço de Valor Adicionado, nesse
tipo enquadrando o Provedor de Serviço de Conexão à Internet (PSCI).

Contudo, o que se observa ao menos em juízo de cognição sumária, é que a
ANATEL não observou aspecto técnico concernente à dispensabilidade técnica de
intermediação do sinal ADLS, por provedor de acesso que não seja da própria
empresa de telecomunicações. Ou seja, a referida agência reguladora inadvertidamente
impossibilita que as empresas concessionária, como é o caso da Telemar Norte Leste
S/A, prestem serviços de conexão à Internet, tornando obrigatória a constituição de
empresa diversa para tal finalidade, nos termos do que dispõe o art. 86 da Lei n.º
9.472/97).”

ANATEL  AVALIA DENÚNCIA

Ao contrário das concessionárias de telecomunicações, que operam o
STFC, as empresas de televisão por assinatura, como a NET, não exigem a contratação de um
terceiro provedor para ter acesso à Internet. Não sendo concessionárias do STFC, essas
prestadoras não estão sujeitas aos impedimentos do art. 86 da LGT.

No entanto, a Associação Brasileira dos Provedores de Acesso, Serviços
e Informação da rede Internet (Abranet) apresentou denúncia à Anatel contra a NET. O
chamado “Procedimento Administrativo para Averiguação, em razão de Denúncia (PAVD)”, que
resultou no processo de n.º 53500.028232, foi iniciado em 2007.

A associação argumenta que a prestação de serviços de valor adicionado,
incluindo SCI, por meio das redes de prestadoras de Serviços de Comunicação de Massa (SCMa),
como é o caso da Net, foi regulada pela Anatel por meio do Regulamento para Uso de Redes de

                                                          
7 Disponível em: http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=17601&sid=4
(acessado em 01.02.09)
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Serviços de Comunicação de Massa por Assinatura para Provimento de Serviços de Valor
Adicionado, aprovado pela Resolução n.º 190, de 29 de novembro de 1999. Na petição, a
entidade alega que:

“Dentre outras disposições, o Regulamento estabelece que ‘as prestadores de
serviços de comunicação de massa por assinatura que tenham interesse em prover
serviços de valor adicionado, devem fazê-lo por meio de empresa constituída
exclusivamente para este fim’ (art. 5º). Definida a diferença entre os serviços, tem-se
como indiscutível, sob a regulamentação aplicável, a necessidade de que o Serviço de
Conexão à Internet seja prestado por um provedor e não diretamente pela prestadora
de serviços de telecomunicações.”

Ainda na petição, argumenta a Abranet que “o Serviço de Conexão à Internet, além de viabilizar o
acesso pelo usuário à rede mundial de computadores, atende ainda ao propósito de reforçar a segurança da rede e a
possibilidade de rastreamento, nas hipóteses determinada em lei, das atividades dos usuários”, além de envolver
também uma preocupação concorrencial, “de forma a evitar uma concentração vertical entre as detentoras
das redes (ou seja, as prestadoras de telecomunicação) e as prestadoras dos serviços (provedores de SCI)”.

No processo, o parecer da Advocacia Geral da União, por meio da Procuradoria Federal
Especializada, sustenta que a alegação de venda casada contém duas impropriedades: é necessário
contratar um modem, que é uma tecnologia específica, e o contrato da banda larga não exige que
o modem seja alugado da co-ré.

Para instruir o processo, a assessoria técnica da  Anatel elaborou Informe, datado de 17 de
outubro de 2008, em que a agência posiciona-se a favor da necessidade de contratação de
provedor de serviço de valor adicionado:

“5.2.14 O Serviço de Telecomunicações oferecido pelas prestadoras é aquele
destinado a transportar as informações entre pontos fixos, e que suporta a prestação do
Serviço de Conexão à Internet, que, por sua vez, é o serviço destinado, entre outras
coisas, a viabilizar as rotinas para administração de conexões à Internet (senhas,
endereços e domínios Internet), armazenamento e acesso a informações.”

Dessa forma, conclui a Anatel que “a utilização conjunta de ambos os serviços
se impõe em função de que, para a prestação do Serviço de Conexão à Internet, é indispensável que exista um meio
de transporte das informações a serem disponibilizas, não cabendo a imputação de venda casada ao exigir a
contratação dos serviços de um provedor serviço de conexão à Internet juntamente ao serviço de telecomunicações que
lhe dá suporte, porque são serviços complementares”.

O Informe da Anatel compara o prestador de serviço de
telecomunicações ao “dono ou administrador das rodovias por onde passa todo o tipo de
tráfego”, enquanto o PSCI é “o que faz o transporte, disponibiliza os ônibus, etc”. Alega ainda
que esse modelo de distinção de serviços permitiu o surgimento de cerca de 3.000 provedores em
todo o País, “que trouxeram uma enorme opção de escolha aos usuários, geraram empregos e
movimentaram o mercado de conteúdo local”.
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Entretanto, ressalva o parecer da Anatel, o surgimento dos provedores
gratuitos das concessionárias, por meio de empresas criadas com esse propósito, reduziu o
número de provedores para cerca de 1.200, e “não trouxe benefícios ao mercado”. O Informe
também alega razões de segurança de rede para a contratação de um provedor de Internet avulso.
E finaliza recomendando o acolhimento da denúncia contra a NET.

PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO

Em razão da polêmica em torno do tema, várias proposições foram
apresentadas na Câmara dos Deputados, entre elas, o Projeto de Lei n.º 198, de 2003, do
Deputado Neuton Lima, que altera a Lei Geral de Telecomunicações, para permitir que as
prestadoras de serviços de telecomunicações possam prover serviço de acesso a Internet. O
Projeto altera a redação do art. 86 da LGT,  de modo a permitir que a prestadora do STFC possa
prover serviço de acesso à rede mundial de computadores. A ele, estão apensados os PL n.º 211,
de 2003, e n.º 3.076, de 2004.

De autoria do Deputado Paulo Feijó, o PL n.º 211, de 2003, obriga as
prestadoras de serviços telefônicos fixos comutados a ofertar serviço de acesso discado a
provedor de Internet mediante pagamento de tarifa única. Pela proposta, as prestadoras do STFC
seriam obrigadas a ofertar serviços de acesso discado a provedor de Internet mediante o
pagamento: de valor idêntico à assinatura básica residencial, no caso de usuários residentes em
cidades que possuam provedor de acesso local ou do dobro desse valor, no caso de usuários que
residem em cidades que não possuam provedor de acesso local.

Já o PL n.º 3.076, de 2004, apresentado pelo Deputado Lobbe Neto,
altera a Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, determinando que as empresas que prestam o
serviço de conexão à Internet em banda larga sejam obrigadas a fornecer gratuitamente ao
assinante o serviço de provimento de acesso à Internet.

A proposição acrescenta os § § 2º e 3º ao art. 86 da LGT, permitindo que
as concessionárias do regime público de telecomunicações prestem Serviço de Valor Adicionado
e obrigando a empresa que prestar o serviço de conexão à Internet em banda larga a oferecer
gratuitamente aos assinantes o serviço de provimento de acesso à Internet.

O Projeto de Lei n.º 198, de 2003, e seus apensos estão sendo
examinados pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Telecomunicações e Informática e tiveram o
prazo para emendas encerrado em 15 de maio de 2007.

No Senado, tramita o Projeto de Lei n.º 315, de 2005, de autoria do
Senador Romero Jucá, estabelecendo que, nos municípios desprovidos de provedores de acesso à
rede mundial de computadores, às ligações telefônicas interurbanas para estes, efetuadas a partir
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de terminais fixos, aplicar-se-á a menor tarifa cobrada pela respectiva prestadora de serviços de
telecomunicações para ligações locais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se, há dez anos, quando o setor de telecomunicações foi privatizado, o
desafio era colocar uma linha telefônica fixa na casa de cada brasileiro, a prioridade hoje é levar a
Internet a todos os lugares do País. A introdução de novas tecnologias, como ADSL, vem
permitindo o avanço em ritmo acelerado da Internet no Brasil, assim como ocorreu com o celular
nas últimas décadas.

A regulamentação não tem acompanhado o mesmo ritmo, e hoje
representa um óbice à massificação das redes e dos serviços de conexão à Internet. A principal
razão é que as leis e as normas impõem exigências que não têm fundamento prático e se omitem
na adoção de medidas que poderiam aumentar o número de acessos à rede.

O modelo atual equivoca-se em várias de suas premissas e deve ser
revisto. Algumas das medidas necessárias são:

- alteração do art. 86 da LGT, que limita o avanço dos serviços
convergentes;

- revogação ou revisão da Norma 004/958 e dos conceitos de SVA e
PSCI, ou provedores de serviços de conexão à Internet;

- alteração da LGT, visando o fim da obrigatoriedade de contratação de
outro provedor para as conexões à rede feitas diretamente pelas operadoras de telecomunicações;

- regulação dos valores para acesso às redes de infra-estrutura para
conexão à Internet, por meio de estabelecimento de parâmetros isonômicos e não
discriminatórios.

Os setores que defendem a regulação atual, incluindo a Anatel,
argumentam que a contratação de provedor para o acesso à banda larga evita o monopólio das
concessionárias de telefonia, que hoje dominam este mercado. Mais de 80% das conexões são
providas por concessionárias locais, que detém as grandes redes de infra-estrutura de
telecomunicações. Assim, a exigência de contratar os pequenos provedores evita que as
concessionárias monopolizem, além do mercado de banda larga, o mercado de PSCI. A discussão,
no entanto, é em que medida esse mercado de PSCI, com a função primeira de autenticação de
rede, se justifica? A regra atual apenas condena o usuário a gastar, em média, 10% a mais do que o
                                                          
8 Vale lembrar que a Norma 004/95 tinha como base legal a Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962 (Código Brasileiro
de Telecomunicações), que foi revogada pela LGT, exceto quanto às punições e ao setor de radiodifusão. Assim, a
validade da Norma 004/95 é alvo de questionamento.
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valor poderia pagar para ter uma Internet em banda larga, que é o percentual cobrado pelo
provedor. Deve-se levar em conta, ainda, que há inúmeros provedores gratuitos hoje.

A diversidade de situações encontradas hoje no mercado, como a oferta
de  serviço de banda larga sem exigência de contratação de provedor ou com exigência de
provedor (com opção de ser pago ou gratuito), fragiliza o órgão regulador; leva à interferência da
Justiça; confunde o consumidor, encarece os serviços e limita o avanço do mercado de Internet.

Caso vise estimular a competição, o órgão regulador deveria adotar
medidas adicionais, como, por exemplo:

- fomentar a criação de empresas de SCM, desonerando os serviços;

- obrigar o unbundling (compartilhamento de redes) ou a separação
funcional das empresas de telefonia e dos prestadores de serviços de telecomunicações
multimídia. A exigência da separação foi excluída da recente revisão do Plano Geral de Outorgas,
aprovada pelo Decreto n.º 6.654, de 20 de novembro de 2008, com a finalidade de permitir a
fusão da Brasil Telecom e da Oi;

- atualizar a regulação para a convergência, reduzindo as restrições
normativas às licenças multimídia, como SCM, tal como a ausência de plano de numeração e de
mobilidade;

- fomentar a formação de redes com capacidade para a transmissão e
banda larga, independente da tecnologia (xDSL, Cable Modem, Fibra Ótica, BPL(PLC), Satélite,
FWA(WIFI/WIMAX), 3G, DTV).

Mesmo com a obrigação mantida de contratação de um provedor
independente para autenticação, esses provedores estão perdendo mercado com o avanço do
número de acessos em banda larga. Segundo entidades como Abranet, Abrappit e Global Info,
existiam no Brasil, em 2000, mais de três mil prestadores desse tipo de serviço.

Estima-se que hoje haja pouco mais de 1.500 provedores de Internet em
atuação no País. Eles ainda ocupam posição destacada nas pequenas cidades, onde não há
competidores e o acesso a Internet é feito pela via discada. Além disso, quando não há
provedores no município, o usuário é obrigado a pagar o valor de chamada de Longa Distância
Nacional (LDN) para o acesso à Internet.

Do ponto de vista mercadológico, há dois caminhos para os chamados
PSCI:

- tornar-se um provedor de conteúdo, oferecendo ao usuário serviços
como: gerenciamento de páginas web; sistemas de segurança de rede e suporte técnico
especializado, entre outros;
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- adquirir licença SCM e montar sua própria rede de conexão, via
rádio, por exemplo. Dessa forma, os PSCI tornam-se concorrentes, e não apenas clientes e/ou
parceiros das concessionárias de telefonia.

Entretanto, um dos empecilhos é que, para ter acesso ao backhaul, eles
precisam contratar o link das telefônicas. O acesso a essas redes é garantido pelo art. 61, § 2º, da
LGT9, mas o valor do link é arbitrado pelas operadoras de telecomunicações, sendo muitas vezes
abusivo.

Cabe ao órgão regulador discutir como regular o valor da contratação do
link das concessionárias por parte dos provedores, assegurando preços, no atacado, módicos e
com base no critério da eqüidade. Ou seja, cabe à Anatel fazer cumprir o art. 8º da Resolução 272,
de 2001, que disciplina o SCM:

“Art. 8º As prestadoras de SCM têm direito ao uso de redes ou de elementos
de redes de outras prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, de
forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis”.

Aprovado pela Resolução n.º 512, de 30 de outubro de 2008, o Plano
Geral de Atualização da Regulamentação das Telecomunicações no Brasil (PGR) reserva
importância estratégica à massificação da banda larga, considerada pela Anatel como um dos
norteadores da política nacional de telecomunicações.

O plano menciona que a transmissão de dados em alta velocidade é uma
tendência mundial e representa uma oportunidade no Brasil para superar o hiato digital, bem
como promover a inclusão social de milhares de brasileiros. Entretanto, ressalva que há,
especialmente na América Latina, a tendência de concentração dos acessos fixos em poucos
grupos econômicos, mas que “tal situação deve ser aproveitada na expansão das redes de suporte
à comunicação em banda larga, em proveito do aumento da competição nos mercados de
acesso”.

A implementação da banda larga móvel, como a 3G, também é apontada
no PGR como fator de estímulo à competição. No entanto, para massificar a banda larga, é
preciso atender a outro pré-requisito do PGR: a redução de barreiras de acesso e o estímulo ao
uso dos serviços de telecomunicações pelas classes de menor renda.

O SCM deve ser uma licença convergente, nos moldes da autorização
geral, que permite a prestação de serviços de acesso e de infra-estrutura de telecomunicações nos
países da Comunidade Européia. Para isso, no entanto, é preciso rever algumas das restrições ao
uso do SCM, conforme já mencionado anteriormente.

                                                          
9  Art. 61 LGT: “É assegurado aos interessados o uso das redes de telecomunicações para prestação de serviço de
valor adicionado, cabendo à agência, para assegurar esse direito, regular os condicionamento assim como
relacionamento entre aqueles e as prestadoras dos serviços de telecomunicações”.
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Algumas medidas relevantes já foram tomadas, entre elas, a licitação para
as freqüências móveis em 3G, em que os operadores assumiram o compromisso de levar
cobertura a 100% dos municípios brasileiros até 2010 -  em oito anos, pelo menos 3.387
municípios terão acesso em banda larga por meio de redes 3G. Também vale ser destacada a
recente alteração do PGMU (Decreto n.º 6.424, de 4 de abril de 2008) e a troca das metas de
Postos de Serviços Telefônicos (PST) por metas de backhaul, no qual as concessionárias do
serviço telefônico fixo assumiram o compromisso de levar a rede de banda larga até a sede de
todos os municípios brasileiros, além de outras três mil localidades.

A atualização das normas de provimento dos serviços de acesso à
Internet não é apenas uma questão de justiça com o consumidor e de adequação do marco
regulatório à realidade do setor. Também não deve ser analisada apenas como uma forma de
evitar pendências judiciais que criem situações de instabilidade econômico-financeira para as
empresas e de questionamento do poder regulatório e da credibilidade política da agência de
telecomunicações.

A revisão das regras deve ser norteada, sobretudo, pelo imperativo de se
permitir a redução dos custos de acesso às mídias digitais, possibilitando assim o acesso de todos
os brasileiros a essas grandes ferramentas de desenvolvimento econômico e social, seja pela
produção e disseminação de conhecimento; pela prestação de serviços públicos ou pela criação de
novas fórmulas de geração de emprego e de renda, como o e-comércio.
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