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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

  

DESPACHO ORDINATÓRIO

  

Processo nº 53500.008501/2016‐35

Interessado: Agência Nacional de Telecomunicações

  

O  CONSELHEIRO  RELATOR  OTAVIO  LUIZ  RODRIGUES  JUNIOR,  considerando  as
providências determinadas pelo Conselho Diretor da Anatel, com fundamento na Análise nº 40/SEI/OR
(0555006),  em especial  o  disposto  na  alínea  "a"  das  respecĕvas  conclusões  ("a) Baixar  o processo  em
diligência, remetendo‐se os autos para a área técnica, a fim de produzir Análise de Impacto Regulatório,
no prazo de 120 dias,  cujo objeto compreenderá, de entre outros aspectos a serem detalhados em ato
próprio deste relator"), resolve definir o rito e as providências necessárias à fiel execução das diretrizes
aprovadas na votação de 8 de junho de 2016, na forma que segue.

2. Como etapa preliminar, as Superintendências de Planejamento e Regulamentação (SPR), de Relações
com  Consumidores  (SRC)  e  de  Compeĕção  (SCP),  que, no  prazo máximo  e  comum  de  10  (dez)  dias,
deverão  elaborar  os  quesĕonamentos  a  serem  submeĕdos  às  enĕdades  e  aos  especialistas,  os  quais
deverão compreender todos os aspectos inerentes ao tema central destes autos, bem como os que lhes
sejam  eventualmente  conexos,  abordando  especialmente  ‐  mas  não  exclusivamente  ‐  os  seguintes
tópicos:

a)  possíveis  efeitos  de  ações  regulatórias  relaĕvas  à  práĕca  de  redução  de
velocidade,  suspensão  de  serviço  ou  de  cobrança  de  tráfego  excedente  após  o
esgotamento da franquia de banda larga fixa ofertada por prestadoras do Serviço
de Comunicação Mulĕmídia – SCM;

b)  conteúdo  normaĕvo  dos  disposiĕvos  do  RSCM,  do  RGC  e  do Marco  Civil  da
Internet  aplicáveis  à  espécie,  sob  os  aspectos  jurídicos,  econômicos,
concorrenciais e tecnológicos;

3.  Os  quesĕonamentos  levantados  devem  abranger  todos  os  pontos  de  vista  já  conhecidos  sobre  a
polêmica,  bem  como  outros  eventualmente  idenĕficados,  e  ser  aptos  a  delinear  objeĕvamente  a
discussão. Na execução dessa etapa, deverão as referidas Superintendências atuar de modo coordenado,
aproveitando  os  conhecimentos  setoriais  e  haverá  de  açambarcar  aspectos  jurídicos,  tecnológicos  e
econômicos inerentes ao caso.

4.Uma  vez  recebido  o  Informe  conjunto  das  Superintendências,  deverá  o  Gabinete  elaborar
quesĕonamento  para  as  enĕdades  e  os  especialistas,  aproveitando,  tanto  quanto  possível  o  conteúdo
elaborado pela área técnica da Anatel. Ato conėnuo, deverão ser expedidos os oεcios às enĕdades e aos
especialistas,  solicitando‐lhes  que  ofereçam os  subsídios  ao  caso,  tendo  por  base  os  quesĕonamentos
formulados.  As  manifestações  poderão  circunscrever‐se  aos  aspectos  que  sejam  próprios  ao
conhecimento técnico dos entes ou dos especialistas consultados. Admiĕr‐se‐ão contribuições acessórias
às especificamente requeridas, desde que relevantes para a atuação da Agência.

5. Os prazos para o recebimento das contribuições observarão contagem individual, a parĕr da  juntada
dos avisos de recebimento ou da confirmação da recepção de correspondência eletrônica, se for o caso.
Tal medida jusĕfica‐se pela necessidade de se assegurar a ampla parĕcipação dos envolvidos.

6. Todos os atos relaĕvos à fase preliminar deste procedimento serão públicos e deverão ser registrados
audiências,  reuniões e quaisquer atos que  lhes digam respeito, a fim de assegurar a  transparência e o
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controle social.

7.  Conforme  ressaltado  na  Análise  nº  40/SEI/OR,  as  enĕdades  ali  referidas  não  compreendem  rol
exausĕvo e poderão ser convidadas outras que sejam notoriamente relacionadas ao setor e que possam
contribuir à discussão da matéria.

8.  Recebidas  todas  as  contribuições,  elas  serão  enviadas  às  Superintendências  de  Planejamento  e
Regulamentação (SPR), de Relações com Consumidores (SRC) e de Compeĕção (SCP), a fim de que sirvam
de elementos para a elaboração de seus estudos e análises de impacto regulatório. Posteriormente, far‐
se‐ão  reuniões  públicas  na  Anatel  para  que  as  enĕdades  e  os  especialistas  possam  apresentar  seus
argumentos e submetê‐los ao debate e ao escruėnio público. O resultado dessas discussões também será
consolidado e remeĕdo às áreas técnicas da Anatel.

9. A critério deste relator, poder‐se‐ão realizar audiências ou reuniões públicas fora da sede da Anatel, a
fim de ampliar o nível de parĕcipação social nas discussões.

10.  Uma  vez  consolidadas  todas  as  contribuições,  as  Superintendências  de  Planejamento  e
Regulamentação  (SPR),  de  Relações  com  Consumidores  (SRC)  e  de  Compeĕção  (SCP)  deverão
encaminhar ao Gabinete um Informe de caráter conclusivo sobre a análise de impacto regulatório.

11. Após isso, os autos deverão ser conclusos ao relator.

12. Todas essas etapas não impedem a adoção de outras medidas desĕnadas a assegurar a parĕcipação
social,  inclusive por meios eletrônicos. Outrossim, o rito aqui descrito é antecedente e complementar a
seus homológos regimentais de produção de atos normaĕvos pela Agência, assegurando‐se audiências e
consultas públicas após a elaboração, se for o caso de assim se entender, de minuta de resolução ou ato
normaĕvo afim. 

13.  Remetam‐se  os  autos,  assim,  às  Superintendências  de  Planejamento  e  Regulamentação  (SPR),  de
Relações com Consumidores  (SRC)  e  de Compeĕção  (SCP),  de  forma  concomitante,  para  cumprimento
das determinações acima.

Documento assinado eletronicamente por Otavio Luiz Rodrigues Junior, Conselheiro, em
16/06/2016, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, II, da Portaria
nº 1.476/2014 da Anatel.

A autenĕcidade deste documento pode ser conferida no site hĥp://www.anatel.gov.br/autenĕcidade,
informando o código verificador 0567946 e o código CRC C7A37923.
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