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Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2001. 
 

 
 

 
Prezados Senhores, 
 
 
 
 
 

Eu, Camilla Tedeschi de Toledo Tápias, brasileira, casada, advogada inscrita na 
OAB/SP sob o número 130.529, venho, em atenção à publicação da Consulta Pública n.º 
308 da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, consistente na Proposta de 
Regulamento para Expedição de Autorização para a prestação de Serviço Telefônico Fixo 
Comutado destinado ao uso do público em geral – STFC, aduzir os comentários e sugestões 
que julgo pertinentes, nos termos seguintes. 
 
 

COMENTÁRIOS À CONSULTA PÚBLICA N.º 308 
 
 

PRIMEIRA PARTE 
 
 

i. Identificação de obstáculos iniciais à universalização. 
 

O modelo de desenvolvimento para o setor de telecomunicações que foi adotado pelo 
governo do Brasil considerou a necessidade de superar os obstáculos existentes à 
universalização dos serviços de telecomunicações, tanto do lado da oferta quanto do lado da 
demanda. No primeiro caso, o principal problema identificado foi a insuficiência da oferta, 
refletida, entre outros indicadores, na deficiente cobertura geográfica das redes implantadas 
pelas concessionárias estatais e, produto desta insuficiência, a existência de um mercado 
negro de  acesso efetivo aos serviços que operava a preços elevadíssimos. Do lado da 
demanda, a injustiça na distribuição de renda explicava que uma massa importante de 
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cidadãos não tivesse condições para pagar o preço dos serviços, mesmo se as tarifas fossem 
fixadas no limite estritamente suficiente para cobrir os custos da sua prestação. 
 

ii. Instrumentos para superar os obstáculos à universalização. 
 
Para tentar superar os obstáculos apontados no item anterior, foram adotados, dentre 

outros,  os seguintes mecanismos: a) estabelecimento de obrigações de universalização, 
incluindo prazos máximos para atender pedidos de instalação de linhas (para terminar com 
os problemas da insuficiência da oferta); b) fixação de tetos tarifários para as 
concessionárias (para minimizar a percentagem de população que não pode pagar o preço 
vigente no mercado); c) criação do FUST (para permitir o acesso ao serviço dos que não 
podem pagar as tarifas estabelecidas); d) introdução de competição (da qual se espera que 
atue tanto diminuindo os preços quanto ampliando a oferta dos serviços).  
 

iii. Tarifas, custos e subsídios. 
 
Com relação à fixação de tetos tarifários para as concessionárias, é importante 

assinalar que, como em boa parte do resto do mundo, no Brasil, em alguns casos, estes tetos 
implicam a prestação do serviço a preços que não são rentáveis. Entretanto, o modelo 
brasileiro não admite nem que as empresas sejam obrigadas a operar com uma equação 
econômica-financeira deficitária, nem que sejam utilizados subsídios cruzados entre 
usuários ou serviços “deficitários” e  usuários ou serviços “rentáveis” (LGT, art. 103, §2?1). 
A isto deve adicionar-se que o subsídio cruzado é economicamente insustentável em um 
regime concorrencial esteja ou não permitido pela legislação vigente.  

 
Como a definição de obrigações de universalização foi anterior à privatização das 

concessionárias, o que se esperava era que, na ocasião dos leilões da privatização, os preços 
pagos pelo controle das empresas incorporassem o desconto necessário para cobrir 
eventuais déficits originados no cumprimento dessas obrigações. Em outras palavras: o 
povo brasileiro já pagou, na forma de uma redução dos valores arrecadados durante o leilão, 
o  preço do mencionado déficit.  

 
Pelos motivos expostos, as concessionárias não podem alegar a necessidade de 

manter subsídios cruzados para financiar a universalização, porque este tipo de subsídio 
implicaria que o déficit fosse pago duas vezes: a primeira pela redução do arrecadado 
durante o leilão da privatização e a segunda pelo pagamento de preços mais altos por alguns 
serviços para financiar outros. O mesmo pode ser dito com relação a qualquer intento de 
retardar, dificultar ou impedir o compartilhamento de redes ou elementos da infra-estrutura 
(incluída a “última milha”) usando como desculpa o peso financeiro dos encargos 
decorrentes de obrigações de universalização. O compartilhamento de redes ou infra-
estrutura, a interconexão, etc. foram impostos pela LGT previamente tanto à assinatura dos 
contratos de concessão quanto à venda dos ativos das empresas estatais. 
 
                                            
1 . Estritamente falando, a LGT abriu a possibilidade de fazer uma exceção explicitando no Plano Geral de Outorgas o 
subsidio cruzado como alternativa até a constituição do FUST (LGT, art. 81, Parágrafo único, I e art. 80). Entretanto, 
como é a seguir explicado, não foi este o caminho escolhido.  
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iv. “Catadores de morangos” e interesse público. 
 
Com relação à competição se assinala que ela pode contribuir à  universalização não 

somente facilitando o acesso aos serviços ao pressionar  os preços praticados até “colá- los” 
aos custos; porém também transformando a estratégia de “catar morangos” (contrária ao 
interesse público em regimes monopólicos) em um mecanismo adequado para tornar 
relativamente atraentes oportunidades de investimento previamente desconsideradas pelas 
empresas.   
 

Efetivamente, os “catadores de morango” cumprem um papel que é diametralmente 
oposto em regimes monopolísticos e em regimes concorrenciais. No primeiro caso, a 
estratégia de “catar morangos” assume uma forma perversa que constitui a essência do 
monopólio: a empresa deixada a seu livre arbítrio concentra-se no atendimento dos 
segmentos de mercado capazes de render-lhe uma taxa de lucro extraordinária e, enquanto 
persista a falta de concorrentes, continuará a faze- lo, perpetuando uma situação que é 
contraria ao interesse público: lucros extraordinários sustentados em preços muito elevados 
são cobrados de um segmento reduzido de usuários e, simultaneamente, ocorre a 
perpetuação da falta de atendimento do resto da população. Em regimes concorrenciais a 
estratégia de “catar morangos”  tem efeitos diametralmente opostos. A existência inicial de 
segmentos propícios para “catar morangos” (isto é para obter taxas de lucro acima da taxa 
média do mercado), induz as empresas a iniciar suas atividades investindo nesses segmentos 
mas,  no contexto competitivo, o resultado da adoção desta estratégia é a queda da taxa de 
lucro (quase sempre originada na conseqüente queda de preços) o que acaba tornando 
relativamente mais atraente a possibilidade de se voltar para o atendimento de outros 
segmentos do mercado até então desconsiderados como objetivos imediatos. Mais ainda: 
não raramente “catar morangos” constitui uma primeira etapa necessária para viabilizar 
economicamente a passagem para a segunda fase do empreendimento, quando se ampliará o 
leque atendido de segmentos do mercado. 
 

Em termos metafóricos, isto significa que no monopólio as plantações de morango se 
regeneram a cada colheita, entretanto no regime de concorrência os catadores de morango 
acabam com eles ou, como mínimo, diminuem sensivelmente a fertilidade da terra nessa 
parte da horta o que, por sua vez, induz aos empresários a tentar a sorte na colheita de novos 
frutos em outros cantos. Em termos econômicos, tudo isto significa que no regime 
monopolístico os empresários concentram seus investimentos exclusivamente nos 
segmentos que rendem uma taxa de lucro extraordinária e que esta situação pode ser 
perpetuada às custas dos usuários. Em contrapartida, no regime concorrencial a 
concentração inicial dos investimentos para o atendimento dos segmentos mais rentáveis 
leva à redução da respectiva taxa de lucro o que, por sua vez, aumenta a atratividade relativa 
do investimento em segmentos até o momento considerados desinteressantes e, 
adicionalmente, o acúmulo de lucros da primeira etapa pode dar a “folga” financeira 
necessária para encarar investimentos em segmentos de maior risco ou menor taxa de 
retorno.  
 

Assim, a estratégia do “catador de morango” não pode ser estigmatizada como o 
diabo que quer infiltrar-se no paraíso do modelo brasileiro de universalização e competição. 
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Pelo contrario, trata-se de uma estratégia perfeitamente aceitável, compatível com o 
interesse público e geradora de uma dinâmica de mercado favorável à obtenção de maior 
eficiência econômica. Quando estão presentes condições para a existência de ampla e 
efetiva competição, a “cata de morangos” é um dos mecanismos básicos, sadios, racionais, 
para atingir eficiência econômica, ampliação da cobertura das redes, etc. Por este motivo, 
dentre outros, não se viu óbice a que a LGT definisse a liberdade como a regra na prestação 
de serviços privados e dispusesse que o papel da Anatel não é o de definir o plano de 
negocio das empresas, porém o de implementar o plano de metas de universalização 
(definido, por decreto, pelo Poder Executivo) e o de viabilizar, sempre que tecnicamente 
possível, a entrada de um número irrestrito de concorrentes no mercado, respeitando o 
principio de mínima intervenção na vida privada ao impor condicionamentos (os quais 
devem ter vínculos, tanto de necessidade como de adequação, com finalidades públicas 
específicas e relevantes -LGT, art. 128). 

 
v. A tensão entre os objetivos da política setorial. 

 
Utilizar a competição como um instrumento da universalização não  significa negar o 

fato que, em alguns aspectos, o justo caráter de urgência, atribuído pela sociedade brasileira 
à satisfação de objetivos sociais no desenvolvimento do setor de telecomunicações, levou a 
definir políticas de universalização acelerada que circunstancialmente podem ter o efeito de, 
como contrapartida, constituir um óbice a um processo de rápida introdução de vários novos 
concorrentes em todo o território nacional. Este é o caso tanto dos tetos tarifários 
estabelecidos para as concessionárias locais quanto dos prazos de poucos dias em que estas 
prestadoras devem atender qualquer pedido de nova linha.  

 
Com relação às tarifas, convém salientar que no Brasil, como em boa parte do resto 

do mundo, o teto tarifário do STFC local (que é também um instrumento para alcançar a 
universalização do STFC)  foi estabelecido num nível tão baixo que dificulta a entrada de 
concorrentes já que não é razoável esperar que as novas empresas autorizadas estejam 
dispostas a prestar o serviço a preços inferiores aos respectivos custos, como estão 
obrigadas a fazer as concessionárias cujo controle foi vendido, após anos de usufruírem de 
privilégios monopólicos,  por um preço que descontou o custo do déficit com obrigações de 
universalização ou que receberão recursos do FUST para cobrir este déficit no caso de 
obrigações adicionais às atuais.  

 
Em outras palavras, alguns dos  mecanismos usados para acelerar a universalização 

limitam objetivamente a velocidade à qual pode expandir-se a participação de novas 
empresas no mercado nacional, incluído o caso das atuais “espelhos”, gerando uma tensão 
entre os objetivos de quase imediata universalização e de rápida introdução competição em 
todo o país.  Entretanto, esta tensão está longe de ser o único ou o mais importante limite à 
competição, e também não constitui um limite fixo, estático, porque, por exemplo, na 
medida que se estabeleça a competição efetiva em outros segmentos do mercado hoje muito 
rentáveis, surgirão  incentivos para desenvolver ou adotar tecnologias redutoras de custos 
que tornem possível o atendimento, sobre bases comerciais, a segmentos até hoje 
deficitários.  
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vi. Obstáculos à competição e soluções regulatórias. 
 
Até aqui falamos dos obstáculos à universalização que a LGT se propôs derrubar e 

sobre a possível tensão existente entre diversos objetivos de política pública. Cumpre agora 
identificar os principais obstáculos ao estabelecimento de ampla e justa competição e 
explicitar como o modelo de desenvolvimento setorial pretendeu lidar com estes obstáculos.  

 
O fato é que as autoridades brasileiras estiveram sempre cientes de que, no setor de 

telecomunicações, a concorrência não é o resultado  natural das forças do mercado deixadas 
ao seu livre arbítrio, mas o possível resultado de uma firme intervenção regulatória. Por este 
motivo, os principais instrumentos para a implantação de efetiva e ampla competição que o 
modelo de desenvolvimento setorial do Brasil utiliza foram desenhados para lidar com: a 
inviabilidade da competição sem condições razoáveis de interconexão de redes; a 
impossibilidade econômica de duplicar a rede de acesso local, a necessidade de utilização 
compartilhada de postes, dutos, condutos e outros elementos de infra-estrutura e a 
possibilidade de que empresas com posição dominante num determinado mercado ou com 
controle sobre recursos necessários para viabilizar a entrada de concorrentes abusem de sua 
posição para dificultar a entrada ou permanência de concorrentes em outros mercados. O 
objetivo de superar estes obstáculos está por trás da definição, na LGT, das redes de 
telecomunicações como vias integradas de livre circulação (art. 146),  da qual, por sua vez, 
são corolários a  obrigatoriedade da interconexão (art. 146, I) a preços justos e razoáveis,  
assim como a obrigação, para as empresas prestadoras de serviços de interesse coletivo, de 
disponibilizar suas redes a outras prestadoras (o que inclui a implementação do 
“unbundling” da “última –ou primeira?- milha”, art. 155).  

 
Na sentido de contribuir para facilitar a introdução de novos competidores aponta 

também a obrigação de separação contábil ou estrutural das atividades (art.86 e art. 96, II) 
que permite à Anatel (e ao CADE), ter um atuação mais efetiva na  prevenção ou repressão 
de condutas anticoncorrenciais por parte de empresas com poder de mercado ou com 
controle de recursos escassos.  Deve assinalar-se que o grau de efetividade no controle de 
condutas lesivas à concorrência é muito maior no caso de separação estrutural das 
atividades, o que faz particularmente desejável esta separação quando as empresas detêm o 
controle de elementos de rede ou de infra-estrutura que constituem um consumo essencial, 
difícil de reproduzir e necessário para a ampliação da  competição em prazos que sejam 
razoáveis do ponto de vista do interesse público. 

 
vii. Dificuldades na implementação. 
 
Note-se de passagem que existe certo consenso sobre o fato que os preços de 

interconexão vigentes no Brasil ainda estão longe de ser os “razoáveis” do ponto de vista da 
necessidade de acelerar o processo de introdução de competição e que o art. 155 da LGT 
por enquanto “não colou” (de fato, o desrespeito ao espírito da LGT, neste ponto, é 
generalizado).  
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viii. A fragmentação do ST como instrumento de competição. 
 
A fragmentação do Sistema Telebrás ( viabilizada pelos artigos 188 e 201 da LGT) 

foi um dos aspectos da reestruturação do setor que foram mais debatidos, durante o processo 
de aprovação da LGT, pelo Congresso Nacional. Entre os argumentos dados, pelo Poder 
Executivo, em defesa da decisão de não vender a um único comprador o controle de todo o 
Sistema Telebrás, esteve o fato de que é muito difícil de se atingir competição em mercados 
inicialmente dominados por uma empresa que possui o monopólio do acesso aos usuários 
finais da rede local, especialmente quando as novas entrantes têm pouco poder de 
negociação no relacionamento com as “incumbents”. A segmentação do ST permitiria que, 
após cumprirem com suas metas de universalização, visando posicionar-se no mercado de 
STFC fora da sua área de concessão, as concessionárias locais negociassem condições 
razoáveis para a utilização das redes (“unbundling” da última milha, por exemplo). A 
capacidade de negociar condições razoáveis estaria lastrada no fato de todas elas terem 
capacidade de negociação equivalente, posto que cada uma delas detém o controle 
monopólico de uma rede de acesso local que as outras estariam interessadas em utilizar.  
Adicionalmente, como a LGT estabelece os princípios de isonomia e não discriminação no 
relacionamento entre prestadoras, a negociação entre as concessionárias de melhores 
condições para a utilização das redes beneficiaria a todos os potenciais concorrentes.  
 

 
SEGUNDA PARTE 

 
 

i. Imposição de condicionamentos e assimetrias regulatórias. 
 
O Regulamento submetido à Consulta Pública (CP) apresenta as seguintes 

características: a) condiciona a autorização para a prestação de STFC de longa distancia 
(nacional ou internacional) à prestação do STFC local; b) impõe compromissos mínimos de 
abrangência e de atendimento para o STFC na modalidade local;  e c) cria importantes 
assimetrias regulatórias em desfavor das concessionárias quando estas pretendem atuar 
como autorizadas do STFC fora de sua área de prestação (e também dentro da sua área no 
caso da concessionária da Região IV). 

 
As assimetrias regulatórias mencionadas, por um lado obrigam as concessionárias 

que desejam  prestar o STFC local a assumir maiores compromissos que  os que devem 
assumir as outras pretendentes (que podem optar por atuar exclusivamente na área de 
numeração de sua preferência); e, por outro, implicam uma discriminação no tratamento que 
favorece às concessionárias locais em relação à concessionária da Região IV, tendo sido 
esta discriminação reforçada pela criação da figura da “extensão do direito à prestação do 
STFC” aplicável exclusivamente às concessionárias do serviço local.  
 

ii. Condicionamentos, LGT e “catadores de morangos”. 
 
Condicionar a autorização para prestar uma modalidade de serviços à prestação de 

outra modalidade e impor compromissos mínimos de abrangência às empresas autorizadas 
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é, nos termos da legislação brasileira, uma conduta que somente deve ser adotada em casos 
excepcionais, isto é quando o interesse público não possa ser atendido pelo simples respeito 
às regras gerais definidas pela LGT, entre as quais tem lugar privilegiado a liberdade na 
prestação do serviço no regime privado, especialmente quando não foi limitado o número de 
autorizações. A imposição de compromissos às autorizadas tem sido defendida 
publicamente por alguns Conselheiros da Anatel pela necessidade de acelerar o processo de 
difusão da competição impossibilitando a adoção de estratégias do tipo “catar morangos”, a 
pesar deste tipo de estratégia, como foi anteriormente exposto, constituir um 
comportamento racional, legítimo e perfeitamente compatível com o modelo subjacente à 
LGT.   

 
iii. Assimetrias regulatórias, novas entrantes e “incumbents”. 
 
Como na legislação de outros países, as assimetrias regulatórias determinadas pela 

LGT visam, fundamentalmente, facilitar a entrada de novos concorrentes, atribuindo 
maiores encargos às empresas  concessionárias e proteger a todas as novas entrantes  contra 
o possível abuso de posição dominante por parte das empresas com posições monopólicas. 
Por este motivo, a LGT não impôs assimetrias regulatórias que discriminassem a favor de 
algumas novas entrantes contra outras.  

 
O Regulamento submetido à CP constitui uma inovação. Para compreender o sentido 

desta afirmação, temos que lembrar que as concessionárias locais quando obtiverem uma 
autorização para prestar o STFC fora da sua região (ou a concessionária de longa distancia 
para prestar o STFC local) terão que enfrentar, basicamente, os mesmos problemas que 
qualquer outra das “novas entrantes”. Assim, nos termos da LGT, seria mais razoável que 
eventuais assimetrias diferenciassem entre empresas dominantes em cada área de prestação 
de um lado e novas entrantes (i.e. espelhos, concessionárias provenientes de outra área, 
empresas prestando por primeira vez o STFC, etc.) do outro lado. 

 
Pelos motivos expostos a seguir, é provável que as assimetrias criadas pelo 

Regulamento gerem resultados contrários ao próprio objetivo da norma. 
 
iv. Efeitos da discriminação contra as concessionárias. 

 
A exigência de que as concessionárias, quando atuarem como autorizadas na 

prestação do STFC local, assumam encargos que outras autorizadas não têm que assumir 
constitui uma discriminação que não parece guardar um vínculo de necessidade ou de 
adequação com um objetivo de interesse público. Especialmente porque, de um lado, a 
exigência torna menos atrativa para as empresas a possibilidade de atuar como autorizadas 
e, do outro lado, não remove nenhum  dos obstáculos à ampla competição anteriormente 
identificados (e que vão desde preços de interconexão inapropriados até a negativa das 
empresas a compartilhar com civilidade a infra-estrutura existente, passando por 
gravíssimos problemas de distribuição de renda).  

 
Adicionalmente, este tipo de assimetria, pode ser lido, pelos potenciais investidores, 

como um sinal de que o Brasil “castiga” com regras de jogo desfavoráveis àqueles que 
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cumprem com suas obrigações, que acreditaram no país, que contribuem para o 
desenvolvimento do setor e para a universalização dos serviços com investimentos de 
bilhões de dólares e que assumem o risco próprio da atividade empresarial privada, 
mostrando sua confiança no futuro do mercado brasileiro. 
 

v. Alternativas. 
 
Em síntese:  
 
a) não é adequado, nem compatível com o espírito da LGT, impor 

compromissos de abrangência e atendimento às empresas que solicitem 
uma autorização para prestar o STFC;  

 
b) se a pesar do exposto no item acima, fossem impostos encargos,  estes 

encargos deveriam ser equivalentes para todas as autorizadas, colocando a 
todas elas em condições equivalentes do ponto de vista da defesa da 
concorrência;  

 
c) se a pesar do exposto nos dois itens acima, os compromissos não fossem 

equivalentes para todas as autorizadas,  ao menos deveriam ser 
inversamente proporcionais aos investimentos já realizados, pelas 
empresas,  no território brasileiro e não, como propõe a Agencia, mais 
pesados para as empresas que mais investiram no país.   

 
vi. Subversão da dinâmica prevista pela LGT e o PGO. 
 
Por outro lado, deve avaliar-se que impor encargos relativamente pesados como 

condição para que as concessionárias possam, em 2002, “sair” da sua área de prestação 
atual pode gerar uma subversão da dinâmica prevista pela LGT e o PGO o que, certamente, 
não é a intenção da Anatel.  

 
Isto pode acontecer porque, de um lado, os encargos “penalizam” as concessionárias 

locais que pretendem prestar serviços fora de sua área de prestação e, do outro, o instituto 
da “extensão do direito” permite que essas mesmas concessionárias prestem todas as 
modalidades do STFC na sua área sem assumir compromissos adicionais. Assim,  as regras  
propostas podem constituir um sistema de incentivos capaz de induzir algumas  
concessionárias locais a concentrar-se, pelo menos no médio prazo, na diversificação do 
leque de serviços oferecidos dentro da sua área de concessão e a postergar a prestação do 
STFC em outras regiões. 

 
Em outras palavras, o sistema de incentivos instituído pode ter ao menos três 

conseqüências indesejáveis, que contrariariam os objetivos da LGT, de outros instrumentos 
normativos setoriais, inclusive a norma submetida a CP e da própria fragmentação do 
Sistema Telebrás:  
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a) Diminuição dos incentivos para que todas as concessionárias sejam, a curto 
prazo, concorrentes das concessionárias de outras regiões, o que, por sua 
vez, fortaleceria o poder de mercado das concessionárias locais, pelo menos 
a médio prazo;  

 
b) como conseqüência do exposto no item anterior, pode não acontecer ou 

haver um atraso na negociação do compartilhamento de redes entre 
empresas com igual capacidade de negociação (capacidade ancorada no 
fato de todas elas terem o controle de uma rede de acesso local), que 
debilita a possibilidade de, finalmente, se obter, pela livre negociação das 
partes, o compartilhamento das redes disposto no art. 155 da LGT;  

 
 

c) debilitação da capacidade da Anatel para controlar possíveis práticas 
anticompetitivas porque a utilização do instituto da “extensão do direito à 
prestação do STFC” implica no fato de que não será feita a separação 
estrutural entre, de um lado, as atividades objeto de concessão e, de outro, a 
prestação de outras modalidades do STFC na mesma área de prestação 
onde a empresa detêm o controle quase monopólico das redes de acesso 
local.  

 
vii. Possível atenuação dos impactos negativos. 

 
Assim, pelos motivos expostos, corre-se o perigo de se ter menos competição do que 

o previsto quando da aprovação do PGO e, adicionalmente, o reforço do poder de mercado 
das empresas de STFC local. 

 
Entretanto, se a Anatel considerar conveniente persistir em este caminho, seria 

importante considerar a possibilidade de atenuar possíveis impactos negativos por duas vias:  
 
a) permitir que, para cumprir os compromissos de abrangência e atendimento, 

as autorizadas utilizem a revenda de serviços,  assumindo, perante o 
usuário, a completa responsabilidade pelas condições de sua prestação 
(respeito das metas de qualidade, por exemplo); 

 
b) utilizar os poderes conferidos à Anatel, pelo art. 71 da LGT, para 

condicionar a possibilidade de que as empresas dominantes prestem, nas 
suas áreas de concessão, serviços de longa distancia nacional ou 
internacional ao cumprimento de compromissos mínimos com relação à 
utilização da infra-estrutura de acesso local. 

 
Com respeito do primeiro item, convém lembrar que a revenda, em vários outros 

países, mostrou ser um recurso muito apropriado para facilitar a entrada de concorrentes no 
setor de telecomunicações (permitindo às novas entrantes conhecer melhor as características 
da demanda e evitando a duplicação desnecessária de investimentos) e que exigir a 
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realização de investimentos desnecessários é particularmente inadequado no atual contexto, 
nacional e  internacional, de crescente dificuldade de acesso ao crédito. 

 
 Quanto ao  segundo item, o objetivo é defender a competição, impedindo que, nas 

suas áreas de concessão,  as empresas que descumprem o art. 155 da LGT utilizem seu 
domínio da rede de acesso local para favorecer a sua estratégia de diversificação das 
atividades, visando ocupar rapidamente o mercado e dificultar ou impedir a concorrência. 
Note-se que a possibilidade de êxito deste tipo de conduta anticoncorrencial é maior quando 
não é exigida a separação estrutural das atividades. 
 

viii. As regras relativas à atuação da concessionária na Região IV.  
 

É surpreendente o tratamento dado pelo Regulamento à concessionária da Região IV, 
a única das concessionárias que atualmente enfrenta uma competição acirrada na prestação 
do serviço objeto da concessão.  

 
Neste caso, a assimetria regulatória implica em uma dupla discriminação: 
 
a) Igualmente a todas as outras concessionárias (operando nas regiões I, II ou 

III), a empresa deve assumir obrigações que não são impostas às 
autorizadas do STFC; 

 
b) diferentemente de todas as outras concessionárias, esta concessionária não 

poderá usufruir um “prêmio” pela antecipação de metas de 
universalização, isto é, mesmo tendo cumprido antecipadamente com 
todas as suas metas de universalização, não poderá diversificar suas 
atividades dentro de sua região sem assumir compromissos significativos 
de abrangência e atendimento. Isto deve-se ao fato de que não existe para a 
concessionária da Região IV nada equivalente à “extensão do direito à 
prestação do STFC” instituído para as concessionárias locais. 

 
Não parece existir um vínculo de necessidade ou de adequação entre esta dupla 

discriminação e o objetivo de se obter maior competição. Pelo contrario, estas regras podem 
constituir um sistema de incentivos seriamente desestimulador de investimentos no STFC 
local por parte da empresa.  

 
ix. O instituto da “extensão do direito à prestação do STFC”. 
 
Note-se de passagem que a Seção intitulada “Da Extensão do Direito à Prestação do 

STFC”, aplicável às outras concessionárias e autorizadas, parece baseada no seguinte 
conceito: o STFC local, o de longa distancia nacional intra-regional, o de longa distancia 
nacional inter-regional e o de longa distancia internacional constituem diversas modalidades 
de um único serviço, o que justificaria que sua prestação fosse objeto de termo aditivo ao 
Contrato de Concessão ou Termo de Autorização da prestadora (se constituíssem serviços 
diferentes, no marco legal brasileiro, não poderiam ser objeto do mesmo contrato de 
concessão). A esse respeito cabem duas observações:  
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a) se o raciocínio fosse válido, deveria estender-se para a concessionária da 

Região IV permitindo que, no seu caso, a prestação do serviço local seja 
objeto de termo aditivo ao respectivo contrato;  

 
b) entretanto, em nenhum caso parece conveniente que  um serviço de 

telecomunicações prestado no regime privado  tenha suas condições de 
prestação definidas no aditivo a um contrato de concessão que é o 
instrumento apropriado para definir as condições de prestação de serviço 
no regime público. 

 
 

x. A interpretação do art. 10 do PGO e o ritmo de introdução da competição. 
 
 O parágrafo único, do art. 29 do regulamento submetido a CP, sugere que o artigo 10 
do PGO regula a “expedição e manutenção” de autorizações solicitadas pelas 
concessionárias ou “espelhos”. Entretanto, o artigo do PGO mencionado regula 
exclusivamente  a prestação do serviço e não a expedição ou manutenção das 
correspondentes autorizações.  
 

A diferença é importante porque, ao regular exclusivamente a prestação, o artigo 
permite que a Anatel, considerando conveniente, aceite solicitações das concessionárias ou 
espelhos e emita as correspondentes autorizações antes de 31/12/2001, condicionando o 
efetivo inicio da prestação do serviço ao cumprimento das obrigações de atendimento ou 
universalização previstas nos §§ 1? e 2? do PGO. Por sua vez, esta autorização “antecipada” 
permitiria que as novas entrantes ganhassem tempo para realizar o imprescindível processo 
de negociar com as outras prestadoras condições de interconexão, uso de rede, etc. sem as 
quais é impossível oferecer os serviços aos usuários. Adicionalmente, deve-se  considerar 
que não utilizar esta possibilidade para acelerar a efetiva prestação de serviços em regime 
de competição contribuirá com o fortalecimento das posições das atuais concessionárias nas 
suas respectivas áreas, já que ganharão um tempo extra para consolidar sua posição, 
enquanto seus potenciais concorrentes seriam forçados a esperam pacientemente o momento 
de começar a negociar os contratos de interconexão, compartilhamento de redes, etc.  
 

xi. A transferência de controle de empresas autorizadas. 
 
 Com relação ao disposto no art. 29 do projeto de Regulamento, vale a pena assinalar 
que a edição de nova regulamentação, incluindo as regras sobre transferência, deve ser feita 
pela Agência respeitando o espírito da LGT, que reforçou os mecanismos gerais de defesa 
da ordem econômica presentes na Lei 8.884, investindo a Agência com a competência de 
instruir os respectivos processos, porém não considerou conveniente impor restrições 
genéricas a priori  para a transferência de autorizações, diferenciando as situações em que a 
autorização foi obtida por meio de um processo de licitação do resto das situações.  
 

Quando não se utilizam recursos públicos escassos, o número de autorizações não é 
limitado e, conseqüentemente, não é necessário selecionar os prestadores mediante licitação. 
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Nesses casos, a LGT repousa plenamente na efetividade dos mecanismos definidos na Lei 
8.884 (especialmente art. 54)  para combater processos indesejados de concentração 
econômica e na capacidade da Agência para identificar e punir, a posteriori, infrações da 
ordem econômica ou burlas às regras setoriais relativas à propriedade cruzada.  

 
Assim, a LGT não estabeleceu a exigência de submeter previamente à Anatel a 

transferência de controle da autorização, a pesar de ter determinado que, no caso da 
transferência da própria autorização, quando a sua obtenção tiver sido precedida de licitação 
(art. 136,§2?), cabe fazer esta exigência.  Adicionalmente, em qualquer caso em que o 
considerar necessário para a defesa da competição, com base no art. 71 da LGT, a Agencia 
poderia exigir que a transferência da autorização (e não a mera transferência do seu 
controle) seja submetida à aprovação prévia.  

 
 O fato da LGT não ter determinado que deve ser submetida à aprovação prévia da 
Anatel a transferência do controle da empresa autorizada ou da autorização guarda 
coerência, dentre outros, com os seguintes fatos: a) durante a próxima década, seguramente, 
acontecerão centenas de casos de transferência envolvendo empresas autorizadas; b) 
somente uma parte, provavelmente pequena, dessas transferências terão efeitos 
anticoncorrencias ou colocarão em risco a prestação do serviço; c) uma parte importante 
dessas transferências, pelo contrário,  dará capacidade de concorrer a empresas que, de outra 
forma, não conseguiriam participar significativamente do mercado; d) os recursos dos quais 
dispõe a Agencia são limitados –especialmente no que se refere a recursos humanos 
capacitados na analise dos impactos econômicos de processos de transferência- e sua 
utilização deve ser otimizada concentrando os esforços na análise dos casos que realmente 
importam porque podem ter efeitos contrários ao interesse público.  
 
 Em síntese, se a Agencia, em vez de repousar, como o faz a LGT, na efetividade dos 
mecanismos estabelecidos pela Lei 8.884, exigir a aprovação prévia de todas as 
transferências envolvendo empresas autorizadas a prestar o STFC, terá trazido para si uma 
quantidade imensa de trabalho inútil, utilizado de forma ineficiente seus recursos humanos e 
criado entraves burocráticos à dinâmica empresarial. 
 
 Na certeza de que as considerações e sugestões feitas serão cuidadosamente 
analisadas, agradeço, desde já, a atenção dispensada. 
 

Cordialmente, 
 

 
 

Camilla Tedeschi de Toledo Tápias 
Gerente Geral Jurídico Regulatório da Embratel. 
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