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A Associação Brasileira de Internet – Abranet, associação civil, sem 

fins lucrativos, com sede na Rua MMDC, 450, cj 304 – Butantã – São Paulo - SP 

CEP: 05510-000, vem, por meio de seu Presidente, Sr. Antonio Eduardo Ripari 

Neger, apresentar sua contribuição à Consulta Pública nº 51, apresentada a seguir. 

 

O documento submetido à consulta pública assim apresenta o tema: 

 

“Dispõe sobre as obrigações de universalização conforme 

Plano Geral de Metas de Universalização, aprovado pelo 

Decreto nº 9.619, de 20 de dezembro de 2018.” 

 

Considerando a recente alteração da legislação, Lei nº 13.879, de 03 de outubro 

de 2019 em aspectos específicos sobre o desenvolvimento nos próximos anos das 

concessões de STFC vigentes entendemos que a discussão e aprovação da 

regulamentação submetida à presente consulta pública, é inadequada, não 

atende ao interesse público uma vez que toma por base um PGMU 

aprovado antes das alterações mencionadas, não possibilita que as 

prestadoras de STFC que atuam no território nacional, avaliem os 

impactos da soma do PGMU aprovado com as alterações da legislação e 

interfere em definições que devem ser adotadas para a aplicação das 

alterações da legislação uma vez que utiliza metas estabelecidas por 

PGMU aprovado em 2018. 

 

Entendemos que devem ser estabelecidas as premissas para a definição 

de um novo PGMU, observando o interesse público, incluindo a 

preservação da universalização alcançada até a presente data, assim 

como, os ajustes necessários em face das concessionárias optarem pela 

adaptação para autorização de STFC. 

 

Por fim, destacamos que com a aprovação das alterações da LGT, toda e 

qualquer alteração das regras do STFC devem ser avaliadas frente ao 

contexto estabelecido pelas alterações, por exemplo, a alteração das 

áreas locais do STFC, a alteração do plano de numeração do STFC com a 

inclusão do oitavo digito, em consulta pública. 

 

Da mesma forma não parece razoável que o regulamento sobre 

acessibilidade possa definir obrigações especificas para as 

concessionárias do STFC, como propõe a presente consulta pública. 

 

Faz – se urgente e necessária a discussão sobre a infraestrutura de 

telefones públicos. Lembrando, que a própria ANATEL vetou no passado a 

exploração desse modelo de prestação de serviço por empresas 

autorizadas. 
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Cabe salientar que as obrigações de universalização mais importantes, 

como o atendimento de solicitações de serviço, já não estão sendo 

atendidas pelas concessionárias em localidades de pequeno porte fato que 

merece toda a atenção do órgão regulador. 

 

A Abranet solicita a Agência que tome as medidas necessárias para ajuste 

das atividades de regulação do STFC suspendendo quaisquer alterações 

em andamento, inclusive em consulta pública, para que por meio de 

estudos e discussões possam ser definidas as politicas que nortearão o 

desenvolvimento futuro do STFC, OBSERVANDO os impactos decorrentes 

desse desenvolvimento frente as alterações promovidas pela LEI Nº 

13.879/2019. 
 

Justificativa: 

Com a aprovação da alteração da LGT que possibilita que as concessionárias realizem 

adaptações de suas concessões para autorizações ficou definido um cenário de alteração 

com apuração de valores e avaliação de pautas de interesse público, como a forma de 

manter o alcance da universalização do STFC pelas autorizações adaptadas.  

Alterações importantes serão o papel do PGMU e se haverá um sucessor para o caso das 

adaptações. O tratamento do regulamento em consulta pública neste contexto é um 

desperdicio de recursos e esforços que deveriam estar dedicados na definição das 

consequencias das adaptações das concessões. 

Nesse sentido a Abranet julga inoportuno qualquer tratamento de alterações da 

regulamentação do STFC, incluindo a conulta pública que trata de alteração dos 

processos de definição de áreas locais e propõe alteração na numeração  do STFC, com 

a inclusão do oitavo diigito, que afeta não só  as concessões como todas as autorizadas 

de STFC, entre elas várias empresas de pequeno porte. 

Neste momento faz-se necessária a definição de uma agenda regulatória especifica para 

tratr do futuro do STFC e assim estabelecer as necessidades de alterações ou 

adaptações. 

A Abranet defende que o susbstituto do STFC é o SCM que deve ser autorizado a 

oferecer o serviço de voz, alinhado com o modelo utilizado pelo SMP, ou seja: sem área 

locais, chamadas dentro da área correspondente ao código nacional e chamadas entre 

pontos localizados em áreas de códigos nacionais diferentes e o mesmo conceito para 

chamadas internacionais. A necessidade de manutenção do código de seleção de 

prestadora dev ser avaliado. A numeração do SCM utilizará plano similar ao do SMP, 

com um oitavo digito para indicar tratar-se do serviço fixo. Estas  alterações são 

urgentes e necessárias e vão ao encontro do interesse público criando uma alternativa 

para manutenção da massificação do serviço de voz, por meio do SCM.  

Este cenário introduz maior flexibilidade para a analise das etapas seguintes para 

adaptação das concessões e vai ao encontro dos interesses públicos e privados do setor.  

Assim, a Abranet defende uma atuação imediata da Agência nos temas urgentes e a 

suspensão de regulamentos que alterem as condições do STFC até que uma agenda 

regulatória defina as necessidades e prioridades para essa atuação.  


