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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL  
Superintendência de Serviços Públicos  
CONSULTA PÚBLICA N.º 308, DE 27 DE AGOSTO DE 2001 
Regulamento para Expedição de Autorização para a Prestação de Serviço Telefônico Fixo 
Comutado destinado ao uso do público em geral - STFC.  
 
SAS Quadra 6 Bloco F Pirâmide - Biblioteca  
70313-900 Brasília–DF  
Fax: (061) 312-2002 
 
 
cc. via e-mail: biblioteca@anatel.gov.br 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
CARVALHO DE FREITAS E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, com sede na 
Avenida Nove de Julho, 5593, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob nº 47180591/0001-90, por 
meio de seus representantes legais, vem respeitosamente à presença de V. Sas. apresentar seus 
comentários à Consulta Pública indicada em referência, nos seguintes termos. 
 
?? Artigo 15, Parágrafo 1º 
 
Redação Original 
 

“Parágrafo 1.º Na expedição de autorização para prestação de STFC 
nas modalidades referidas nos incisos I e II deste artigo, para uma ou 
mais Áreas de Prestação de que trata o inciso I do art. 12, poderá ser 
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atribuído à Autorizada Código de Seleção de Prestadora.”  
 

 
Redação Proposta 
 
Observação 
 
A leitura conjugada dos artigos 24 e 25 da Resolução 86/98, alterada pela Resolução 263/01 -  
Regulamento de Numeração do Serviço Telefônico Fixo Comutado,  permite concluir que o 
Código de Seleção de Prestadora é atribuído por entidade detentora de concessão ou autorização. 
De fato, a regra do artigo 24 é claro. 
 

“Art. 24. A cada prestadora será designado um único código, de sua escolha, 
ressalvado o disposto no artigo 25 deste Regulamento.”(nosso destaque) 

 
O artigo 25 de referida Resolução, por sua vez, estabelece as exceções a esta norma geral:  
 

“Art. 25. A escolha e designação de códigos às concessionárias do STFC deve, 
considerando o disposto no Plano Geral de Outorgas, observar as seguintes 
premissas: 
 
I - utilização do mesmo código por todas as concessionárias da Região I, exceto 
aquela cuja área de prestação compreende o setor 3; 
 
II - utilização do mesmo código por todas as concessionárias da Região II, exceto 
aquelas cujas áreas de prestação compreendem os setores 20; 22, 25, 29 e 30; 
 
III - utilização do mesmo código por todas as concessionárias da Região III, exceto 
aquelas cujas áreas de prestação compreendem os setores 32 e 33; 
 
(...) 
 

Parágrafo único. As concessionárias cujas áreas de prestação do STFC estejam 
compreendidas em uma mesma região do Plano Geral de Outorgas podem optar pela 
utilização de um mesmo e único Código de Seleção de Prestadora.” 

 
 
Realmente, justificam-se tais exceções por duas razões: 
 

(i) O sistema Telebrás. Até a privatização das empresas estatais de telecomunicações, o 
STFC era explorado por diversas concessionárias. De fato, é possível afirmar de forma 
simplista que para cada Estado brasileiro havia uma concessão específica. Esta 
circunstância histórica foi relevante para o processo de privatização das empresas, pois, 
para garantir a continuidade dos serviços, optou-se pela manutenção destas concessões, e 
venda do controle das empresas que detinham as concessões.  
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(ii) LGT/PGO. Para viabilizar a privatização, a LGT optou pela existência de diversas 
concessões, as quais deveriam abranger as áreas onde as empresas estatais de 
telecomunicações atuavam (arts. 187 e 205). O PGO, por sua vez, dividiu o território 
nacional em 4 regiões, cada uma delas correspondente à área de prestação de uma ou mais 
concessionárias do antigo Sistema Telebrás. A região I, por exemplo, teve inicialmente 16 
concessões, apesar de controladas por uma única holding. E foi o controle desta holding 
que foi vendido para a iniciativa privada em julho de 1998. Assim, uma única entidade 
(hoje a Telemar) passou a deter o controle de diversas concessões. 

 
Dessa forma, mais do que razoável as disposições excepcionais do artigo 25, o qual viabiliza o 
CSP único em função das circunstâncias históricas que explicam a existência de um número 
grande de concessões de STFC, além de permitir que o PGO e a LGT fossem cumpridos 
integralmente, sem que isso prejudicasse a implementação do CSP. Realmente, os usuários teriam 
muitas dificuldades em entender a atribuição de um  Código de Seleção de Prestadora por Estado 
– ou por concessionária – dificultando a implementação material do CSP. 
 
Mas, fora das exceções do artigo 25 do Regulamento de Numeração do STFC, reservado 
exclusivamente para as concessionárias do STFC, prevalece o regime geral previsto no artigo 24, 
que estabelece um CSP para cada entidade prestadora do STFC. Assim, exemplificadamente, 
havendo uma nova autorização de STFC para empresa controlada, controladora ou coligada, esta 
deverá usar um CSP próprio. 
 
Estes mesmos fundamentos justificam a exclusão do parágrafo único do artigo 32 do regulamento 
ora em consulta pública, conforme se verifica em nossos comentários a referido dispositivo. 
 
?? Artigo 17 
 
Redação Original 
 

“Art. 17. A concessionária de STFC da Região I, II, III ou IV do 
PGO, excetuando-se as citadas no art. 19, sua controladora, 
controlada ou coligada, somente poderá requerer autorização para 
prestação de STFC, em uma ou mais Áreas de Prestação de que trata 
o inciso I do art. 13 distinta de sua Região de outorga, exceto pelo 
que dispõe os arts. 23 e 24.” 

 
Redação Proposta 
 

“Art. 17. A concessionária de STFC da Região I, II, III ou IV do PGO, sua 
controladora, controlada ou coligada, poderá requerer autorização para 
prestação de STFC, em uma ou mais Áreas de Prestação de que trata o inciso I 
e II do art. 13, distinta(s) de sua Região de outorga.” 

 
Justificativa 
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O artigo 17 da Consulta Pública acaba estabelecendo tratamento discriminatório entre as atuais 
concessionárias da Região I, II, III e IV do PGO e todas as demais empresas que tenham por 
objetivo obter uma autorização para a prestação do STFC.  
 
Note-se que, de acordo com referido dispositivo, a EMBRATEL, a TELEMAR, a BRASIL 
TELECOM e a TELEFONICA não poderiam obter novas autorizações para a prestação do STFC 
Local em Áreas de Numeração identificadas no Plano Geral de Códigos Nacionais – PGCN, nos 
termos do inciso II do artigo 13 da Consulta Pública.  
 
Note-se que o dispositivo em análise acarreta tratamento não isonômico entre autorizadas à 
prestação do STFC, ou seja, entre empresas prestadoras do STFC em regime privado. Trata-se, na 
verdade, de limitar o direito de determinadas autorizatárias do STFC a prestarem referido serviço 
em Áreas de Numeração. 
 
Conforme será demonstrado a seguir, referida discriminação para outorga de novas autorizações 
do STFC não é permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, senão vejamos. 
 
A Lei Geral de Telecomunicações (Lei n.º 9.472/97), em seu artigo 2.º, III e V, assim estabelece: 
 
 "Art. 2° O Poder Público tem o dever de: 

 
III - adotar medidas que promovam a competição e a diversidade dos serviços, 
incrementem sua oferta e propiciem padrões de qualidade compatíveis com a exigência 
dos usuários; 
 
(...) 
 
V - criar oportunidades de investimento e estimular o desenvolvimento tecnológico e 
industrial, em ambiente competitivo; 
 
(...)"  

 
O mesmo diploma legal reza, em seu artigo 6.º, in verbis: 
 

"Art. 6° Os serviços de telecomunicações serão organizados com base no princípio da 
livre, ampla e justa competição entre todas as prestadoras, devendo o Poder Público atuar 
para propiciá-la, bem como para corrigir os efeitos da competição imperfeita e reprimir as 
infrações da ordem econômica." 

 
Assim, torna-se claro e evidente o dever do Poder Público, in casu, da Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL, de promover e estimular a competição no setor, através do 
estabelecimento e implantação de diretrizes político-normativas que fomentem o mercado, e que 
proporcionem às prestadoras um ambiente regulatório eficiente e isonômico, com a finalidade de 
alcançar os objetivos que permeiam referidas diretrizes. A implementação dessas diretrizes se 
revertem inevitavelmente em benefício dos usuários de serviços de telecomunicações em geral. 
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O que ora se afirma pode ser corroborado e resumido através da análise do art. 127 da Lei Geral 
de Telecomunicações, que assim dispõe sobre os serviços de telecomunicações prestados em 
regime privado: 

 
"Art. 127. A disciplina da exploração dos serviços no regime privado terá por objetivo 
viabilizar o cumprimento das leis, em especial das relativas às telecomunicações, à ordem 
econômica e aos direitos dos consumidores, destinando-se a garantir: 
 
I - a diversidade de serviços, o incremento de sua oferta e sua qualidade; 
 
II - a competição livre, ampla e justa; 
  
(...)  
 
VI - A ISONOMIA DE TRATAMENTO ÀS PRESTADORAS; 
 
(...)"(grifos nossos)  

 
Como vimos, o Princípio da Isonomia é imperativo no processo legislativo do Poder Público.  
Com efeito, as normas expedidas pela ANATEL são o primeiro instrumento, em termos de se 
alcançar e respeitar os princípios norteadores da atuação do Órgão Regulador. 
 
Podemos afirmar que a ANATEL dispõe, basicamente, de dois veículos para cumprir com sua 
função reguladora: (i) expedição de normas; e (ii) decisões finais e terminativas na esfera 
administrativa, no âmbito de sua competência (Lei Geral de Telecomunicações, art. 19). 
 
Assim, todos os princípios que seguem como guia da conduta da ANATEL devem estar presentes 
e consagrados em sua atividade legislativa e jurisdicional. 
 
Os serviços de telecomunicações no Brasil são prestados em regime público e/ou privado.  
Enquanto aqueles pressupõem e se sujeitam a uma elevada intervenção estatal, nestes, a liberdade 
é a regra, e a intervenção uma exceção. 
 
Nesse sentido, vejamos o que estabelece o artigo 128, I, da Lei Geral de Telecomunicações: 
 

"Art. 128. Ao impor condicionamentos administrativos ao direito de exploração das 
diversas modalidades de serviço no regime privado, sejam eles limites, encargos ou 
sujeições, a Agência observará a exigência de mínima intervenção na vida privada, 
assegurando que: 
 
I - a liberdade será a regra, constituindo exceção as proibições, restrições e interferências 
do Poder Público; 
 
(...)"  

 
Pois bem, torna-se claro a todas as luzes que, amparadas pelos princípios constitucionais da livre 
iniciativa e exercício da atividade econômica, as prestadoras de serviços de telecomunicações em 
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regime privado devem ter liberdade de atuação, com a mínima e excepcional intervenção do 
Poder Público em suas atividades. 
 
Sem prejuízo do que se afirma, não se deve olvidar a competência e legitimidade da Agência em 
impor condicionamentos, encargos ou sujeições a tais prestadoras, desde que exista razão de 
interesse coletivo relevante, e que justifique e motive a imposição de tais restrições na esfera de 
liberdade de atuação das prestadoras, bem como que referidas restrições sejam estabelecidas 
de forma isonômica entre as autorizatárias conforme estabelece o artigo 127, inciso VI 
acima transcrito. 
 
Imperativo, entretanto, que se verifique um nexo de causalidade entre a restrição imposta, o 
motivo justificador alegado para sua imposição, e o benefício a ser aferido pela população em 
geral.  Além disto, deve haver uma profunda isonomia de tratamento entre as prestadoras 
de serviços, por parte do Poder Público, sob pena de tais restrições serem confundidas com 
perseguições, ou que acabem por deformar a competição justa e ampla, princípio este que deve 
ser assegurado pela ANATEL, tanto no desempenho de suas atividades legislativas quanto 
jurisdicionais. 
 
O mesmo artigo 128 acima indicado, estipula: 
  

"Art. 128. (...) 
 
III - os condicionamentos deverão ter vínculos, tanto de necessidade como de adequação, 
com finalidades públicas específicas e relevantes; 
 
IV - o proveito coletivo gerado pelo condicionamento deverá ser proporcional à privação 
que ele impuser; 
 
V - haverá relação de equilíbrio entre os deveres impostos às prestadoras e os direitos a 
elas reconhecidos."   

 
Por fim, o artigo 135 do mesmo diploma legal, relativamente à mesma matéria ora em estudo, 
assim estabelece: 
 

"Art. 135. A Agência poderá, excepcionalmente, em face de relevantes razões de caráter 
coletivo, condicionar a expedição de autorização à aceitação, pelo interessado, de 
compromissos de interesse da coletividade. 
 
Parágrafo único. Os compromissos a que se refere o caput serão objeto de 
regulamentação, pela Agência, observados os princípios da razoabilidade, 
proporcionalidade e igualdade." 

 
Note-se que além dos dispositivos acima mencionados, há que se registrar que a LGT quando 
trata da outorga de autorizações para  prestação de serviços em regime privado em 
momento algum permite que a ANATEL, a seu critério, faça qualquer tipo de 
discriminação com relação à outorga de autorizações. A bem da verdade, a LGT estabelece 
limites claros à atuação da ANATEL, quando de sua intervenção na prestação do serviço em 
regime privado.  
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Feitas essas considerações, fica claro que a restrição estabelecida pelo dispositivo em análise, 
impede que as concessionárias de STFC da Região I, II, III e IV, obtenham autorizações para a 
prestação do STFC em Áreas de Numeração identificadas no Plano Geral de Códigos Nacionais – 
PGCN, nos temos do inciso II do artigo 13 da Consulta Pública, criando assim a caracterização 
de tratamento discriminatório injustificado em face de referidas empresas. 
 
Esse cenário não encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro, não devendo portanto 
prevalecer. 
 
?? Artigo 19 
 
Redação Original 
 

“Art.19. A concessionária de STFC do Setor 3 da Região I, do Setor 22 e 25 da 
Região II, do Setor 33 da Região III e a do Setor 20 da Região II do PGO, sua 
controladora, controlada ou coligada, poderá requerer autorização para 
prestação de STFC em uma ou mais Áreas de Prestação, distintas de sua área 
de outorga, exceto pelo que dispõe os arts. 23 e 24.” 

 
Redação Proposta 
 
Proposta de Exclusão do artigo 19.  

 
Justificativa 
 
Por este dispositivo a CTBC Telecom e a Sercontel poderão obter autorização de STFC nas Áreas 
de Numeração de que trata o inciso II do artigo 13 do regulamento ora sob consulta publica. Pelo 
princípio da isonomia, todas as concessionárias de STFC, devem estar sujeitas ao tratamento 
isonômico. Consequentemente, a toda Concessionária de STFC deverá ser garantido referido 
direito, não tendo justificativa jurídica o presente dispositivo normativo estabelecer referida 
distinção.  
 
Relativamente à justificativa de tratamento isonômico, ver o comentário ao artigo 17 e o 
comentário ao artigo 24.  
 
?? Artigo 23 
 
Redação Original 
 

“Art. 23 A prestadora de STFC nas modalidades local e de longa 
distância nacional, em Setor ou Região de PGO, sua controladora, 
controlada ou coligada, poderá requerer, a título oneroso, 
autorização para prestação de STFC na modalidade de longa 
distância internacional, para chamadas originadas em sua área de 
concessão ou autorização, observado o que dispõe os parágrafos 1º e 
2º do art. 10 do PGO.” 
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Redação Proposta 
 
Sugestão de exclusão em função de violação do princípio da isonomia 
 
Justificativa 
 
Ver comentário ao artigo 24. 
 
?? Artigo 24 
 
Redação Original 
 

“Art. 24. A prestadora de STFC na modalidade local e de longa 
distância nacional, em Setor ou Região do PGO, sua controladora, 
controlada ou coligada, poderá requerer, a título oneroso, o direito à 
prestação de STFC na modalidade de longa distância nacional inter-
regional para chamadas originadas em sua área de concessão ou 
autorização, observado o que dispõe os parágrafos 1º e 2º do art. 10 
do PGO.  
 
Parágrafo único. O direito a que se refere o caput, será objeto de 
termo aditivo ao Contrato de Concessão ou Termo de Autorização da 
prestadora.” 

 
Redação Proposta 

 
Inclusão de novo artigo para suprimir a infração ao princípio da 
isonomia, conforme justificativa abaixo apresentada.  
 
“Art__. A prestadora de STFC na modalidade longa distância 
nacional e longa distância internacional da Região IV do PGO, sua 
controladora, controlada e coligada, poderá requerer, a título 
oneroso, autorização para prestação do STFC na modalidade local 
nas Regiões I, II, III do PGO, sem a imposição de qualquer 
compromisso de abrangência e atendimento.”      
 

Justificativa 
 
I – Tratamento não Isonômico 
 
De acordo com o disposto nos artigos 23 e 24, está sendo cogitada a outorga de direitos às atuais 
concessionárias do STFC Local, de forma que cada uma delas passe a prestar o STFC em todas 
as suas modalidades, ou seja, Local, Longa Distância Nacional (intra e inter regional) e Longa 
Distância Internacional, a partir de sua região de atuação originária.  
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De forma exemplificativa, podemos dizer que à Brasil Telecom seriam outorgados o STFC 
Longa Distância Nacional Inter-regional e Internacional, para chamadas originadas em sua 
região, ou seja, na Região II. 
 
Para a outorga de tais direitos, a Consulta Pública em análise não impõe às atuais concessionárias 
locais quaisquer compromissos de abrangência ou teledensidade. 
 
Desta forma, o único e exclusivo óbice para obtenção de novas outorgas, em suas respectivas 
regiões de atuação, seria somente e tão somente a antecipação das metas de expansão e 
universalização, previstas no art. 10 do PGO, e, portanto, nenhum investimento adicional. 
 
Assim, teríamos a seguinte situação:  novos compromissos de abrangência e teledensidade 
somente seriam impostos caso a autorização pretendida seja para atuação em região 
diversa da originalmente outorgada.   
 
Pois bem, a mesma situação, aparentemente, não seria aplicada à EMBRATEL, na obtenção de 
autorização para prestação do serviço local em sua área de atuação, ou seja, região IV.  Isto 
porque vislumbra-se a imposição de compromissos de abrangência e teledensidade, como 
condição à outorga. 
 
Ora, parece evidente o tratamento não equânime e, portanto, discriminatório nesta situação.   
Visualizemos a situação em estudo, de forma sistemática. 
 
Para obtenção de outorga de STFC em modalidade diversa da já explorada, em Região de atuação 
originária, a situação seria a seguinte: 
 

EMPRESA Região CONDICIONAMENTOS 
TELEMAR I Antecipar metas de 2003 
TELESP II Antecipar metas de 2003 
BRASIL TELECOM III Antecipar metas de 2003 
EMBRATEL  IV Antecipar metas de 2003 e 

assumir compromissos de 
abrangência e teledensidade 

 
Relembremos que o art. 128 da LGT1 indica expressamente que a ANATEL deverá assegurar a 
relação de equilíbrio entre os deveres impostos às prestadoras e os direitos a elas reconhecidos. 
 
Assim, não se pode admitir que à EMBRATEL, por exemplo, sejam impostos encargos ou 
sujeições mais rigorosos do que às suas concorrentes. 
 

                                            
1 "Art. 128. Ao impor condicionamentos administrativos ao direito de exploração das diversas modalidades de 
serviço no regime privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a Agência observará a exigência de mínima 
intervenção na vida privada, assegurando que: (...) III - os condicionamentos deverão ter vínculos, tanto de 
necessidade como de adequação, com finalidades públicas específicas e relevantes; IV - o proveito coletivo gerado 
pelo condicionamento deverá ser proporcional à privação que ele impuser; V - haverá relação de equilíbrio entre os 
deveres impostos às prestadoras e os direitos a elas reconhecidos."  (destacamos) 



CARVALHO DE FREITAS E FERREIRA  
 ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Avenida 9 de Julho, 5593   9º andar - São Paulo - Brasil - CEP 01407-200 - Tel.: (11) 3078.6600/3066.5999 - Fax: (11) 3167.4735 
www.carvalhodef reitaseferreira.com.br 

10

Ora, pouco resta a discorrer em virtude de flagrante discriminação, caso se aprovem textos 
normativos capazes de impor a apenas uma prestadora encargos desiguais e desproporcionais vis-
a-vis suas competidoras. 
 
Além de violação do princípio da isonomia, caso a situação em comento se efetivasse, o que se 
admite apenas por força do argumento, tal regulamentação se reverteria inexoravelmente em 
detrimento da competição, na medida em que a EMBRATEL, por exemplo, "ganharia" três novas 
concorrentes sem que estas tivessem que fazer qualquer investimento adicional (ou investimentos 
irrisórios), o que inocorreria na via recíproca.  
 
?? Artigo 29 – Parágrafo Único 
 
Redação Original 
 

“Art. 29. (...) 
 
Parágrafo Único. São condições indispensáveis à expedição e à 
manutenção da autorização, entre outras, aquelas previstas nos 
parágrafos 1.º e 2.º do artigo 10 do PGO e no art. 133 da Lei n.º 
9.472/97. 

 
Redação Proposta 
 

“Art. 29. (...) 
 
Parágrafo Único. São condições indispensáveis à manutenção da 
autorização, entre outras, aquelas previstas nos parágrafos 1.º e 2.º 
do artigo 10 do PGO e no art. 133 da Lei n.º 9.472/97. 

 
Justificativa 
 
A leitura de referido artigo leva o intérprete a concluir que a obtenção de nova autorização para a 
prestação do STFC por uma concessionária somente ocorrerá após o prazo mínimo estabelecido 
pelo parágrafo 2.º do artigo 10 do PGO. Todavia, conforme será demonstrado abaixo, a 
regulamentação em vigor permite que as atuais concessionárias do STFC solicitem e 
obtenham (desde que preenchidos os requisitos regulamentares) autorização para a prestação do 
STFC, antes de 31.12.2001, com seus efeitos condicionados ao cumprimento das obrigações de 
universalização e expansão, nos termos previstos no artigo 10, parágrafo 2.º do PGO. 
 
Na prestação dos serviços de telecomunicações em regime privado, a LGT é expressa ao 
estabelecer que a ANATEL deverá observar a exigência de mínima intervenção na vida privada, 
assegurando que nenhuma autorização será negada, salvo por motivo relevante, conforme acima 
mencionado.     
 
Apesar da flexibilização introduzida pela LGT para a outorga de serviços prestados em regime 
privado, o PGO estabeleceu um modelo transitório de outorgas de concessão e autorização do 
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STFC, baseado no duopólio regional entre serviços prestados em regime público e serviços 
prestados em regime privado. 
 
Dentro desse modelo transitório, o PGO estabeleceu claramente que o limite ao número de 
prestadoras de STFC deixará de existir a partir de 31.12.2001, ressalvado o disposto nos artigos 
68 e 136 da LGT. Isso significa dizer que a partir de referida data, novas autorizadas à prestação 
do STFC poderiam estar competindo com as atuais concessionárias e autorizadas do STFC. 
 
Entretanto, o PGO estabeleceu algumas restrições às atuais concessionárias do STFC (controlada, 
controladora e coligada). O parágrafo 2.º do artigo 10 de referido plano de outorgas, estabeleceu 
que a prestação do serviço de telecomunicação em geral, objeto de novas autorizações, somente 
será possível a partir de 31.12.2003, ou antes disso, a partir de 31.12.2001, se todas as 
concessionárias de sua região houverem cumprido integralmente as obrigações de 
universalização e expansão que, deveriam cumprir até 31.12.2003. 
 
Pela leitura do art. 10, § 1º do PGO, é possível depreender que as limitações são relativas à 
prestação efetiva do serviços e não à outorga de autorização. Tal distinção é fundamental pois 
representará um diferencial competitivo relevante a partir de 01.01.2002. 
 
Assim sendo, analisado o assunto sob esse prisma, as limitações estabelecidas pelo PGO referem-
se expressamente à existência de novas prestadoras de STFC ou à prestação de serviços de 
telecomunicações (objeto de novas autorizações, no caso das concessionárias de STFC) e não à 
outorgas de novas autorizações. 
 
Ressalta-se que o parágrafo 2.º do artigo 10 do PGO estabeleceu limitação à “prestação de 
serviço objeto de novas autorizações” e não à limitação a novas outorgas de autorização.  
 
Condizente com esse entendimento, a ANATEL editou a Resolução n.º 235/2000 que aprovou as 
diretrizes para implementação do Serviço Móvel Pessoal (“SMP”). Conforme o artigo 21, 
parágrafo 2.º, cada empresa licitante vencedora (adjudicada no início de 2001) terá direito a duas 
autorizações do STFC, uma para o Longa Distância Nacional e outra para o Longa Distância 
Internacional, que vigorarão a partir de 01.01.2002. 
 
Da mesma forma, o parágrafo 5.º do artigo 21 da Resolução n.º 235/2000,  estabeleceu que:  
 

“Art. 21 (...) 
 
Parágrafo 5.º  - As empresas licitantes que disputarem a autorização nas Subfaixas 
“D” e “E” somente poderão dar início à prestação do serviço após 31.12.2001 ou 
seis meses após a data prevista no Termo de Autorização para início da operação 
comercial da prestadora da Subfaixa “C” na mesma Região, valendo o que ocorrer 
por último.” 

 
E, ainda, o artigo 23 de referida diretriz traz dispositivo específico a fim de atender o disposto no 
parágrafo 2.º do artigo 10 do PGO, ao estabelecer que: 
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“Art. 23. A autorização para prestação de SMP a empresa que, diretamente ou por 
sua controladora, controlada ou coligada, seja concessionária de STFC, somente 
produzirá efeitos após o cumprimento das obrigações de universalização e expansão 
nos prazos previstos no art. 10, §2.º do PGO. 

 
§1º A outorga de autorização do uso de radiofreqüência só será expedida quando da 
comprovação do cumprimento das metas referidas no caput. 
 
§2º Para observar o disposto no §4º do Art. 21 destas diretrizes e o art. 10 §2º do 
PGO, a participação na disputa para a Subfaixa “C” só será admitida para empresa 
licitante ou consorciada que não seja diretamente ou por sua controladora, 
controlada ou coligada, concessionária de STFC.”  

 
E não é só. O Plano Geral de Autorização do SMP, aprovado pela Resolução n.º 248/2000 
também demonstra referido entendimento ao reafirmar os termos do artigo 23 da Resolução 
235/2000 acima transcrito. 
 
Diante de todo o exposto abaixo, conclui-se que as atuais concessionárias do STFC possuem o 
direito de solicitar e obter (desde que preenchidos os requisitos regulamentares) autorização 
para a prestação do STFC, antes de 31.12.2001, com seus efeitos condicionados ao cumprimento 
das obrigações de universalização e expansão, nos termos previstos no artigo 10, parágrafo 2.º do 
PGO, conforme fundamentação acima exposta. 
 
Assim sendo, não se justifica o texto disposto no parágrafo único do artigo 29 estabelecer como 
condição indispensável à expedição de autorização para a prestação do STFC o cumprimento do 
disposto no artigo 10 do PGO. 
 
?? Artigo 32, Parágrafo Único 
 
Redação Original 
 

“Parágrafo único. A Anatel pode, por solicitação ou de ofício, 
considerando o ambiente competitivo, atribuir o mesmo Código de 
Seleção de Prestadora, a prestadoras distintas, com relação de 
controle ou coligação, visando otimizar o uso dos recursos de 
numeração.”  
 

Redação Proposta 
 
Proposta de exclusão. 

 
Justificativa 
 
Ver comentários ao Artigo 15, Parágrafo 1º, os quais justificam a impossibilidade regulamentar 
de atribuição de um mesmo CSP a prestadoras destintas.  
 
?? Artigo 35 
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Redação Original 
 

“Art. 35. A autorizada a prestar o STFC na modalidade local deverá 
cumprir compromissos mínimos de abrangência e atendimento 
estabelecidos no Anexo I.” 

 
Redação Proposta 
 
Proposta de exclusão do artigo 35 e do anexo correspondente. 
 
Justificativa 
 
Chama igualmente a atenção o disposto no artigo 35 da Consulta Pública, o qual estabelece que a 
autorizada a prestar o STFC na modalidade local deverá cumprir compromissos mínimos de 
abrangência e atendimento estabelecidos no Anexo I. 
 
De fato, apesar de estar baseada nos princípios constitucionais da atividade econômica (conforme 
art. 126 da LGT), a prestação do serviço no regime privado igualmente comporta um certo nível 
de controle da Agência no que se refere à observância pela prestadora de compromissos e 
condicionantes assumidos junto ao Poder Público. 
 
Vale, nesse sentido mencionar o disposto no art. 127 da LGT, o qual estabelece que a disciplina 
da exploração dos serviços no regime privado terá por objetivo viabilizar o cumprimento das leis, 
em especial das relativas às telecomunicações, à ordem econômica e aos direitos dos 
consumidores, destinando-se a garantir a diversidade de serviços, o incremento de sua oferta e 
sua qualidade, a competição livre, ampla e justa, o cumprimento da função social do serviço de 
interesse coletivo. 
 
Em primeira e perfunctória análise, pois, nota-se que existe previsão legal para que a Agência 
estabeleça condicionamentos administrativos ao direito de exploração do STFC na modalidade 
local prestado no regime privado. 
 
Contudo, este não é o único elemento que deve ser considerado na avaliação da legitimidade de 
tais condicionantes. A própria Lei Geral, em seu artigo 128, estabelece que na imposição de 
limites, encargos ou sujeições, a Agência deverá observar a exigência de mínima intervenção na 
vida privada, assegurando, dentre outros aspectos, que: 
 
(a) os condicionamentos deverão ter vínculos, tanto de necessidade como de adequação, com 

finalidades públicas específicas e relevantes; 
 
(b) o proveito coletivo gerado pelo condicionamento deverá ser proporcional à privação que ele 

impuser; 
 
(c) haverá relação de equilíbrio entre os deveres impostos às prestadoras e os direitos a elas 

reconhecidos. 
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A análise da Consulta Pública, bem como de seus anexos, nota-se que os três elementos acima se 
encontram ausentes, o que fulmina a legitimidade da Agência em estabelecer os condicionantes 
previstos neste artigo e detalhados no Anexo I. 
 
Deve se pressupor para o caso em análise que as finalidades públicas específicas e relevantes 
mencionadas na LGT estejam contempladas na tentativa de se solucionar o problema da ausência 
de competição efetiva na modalidade local em grande parte do território nacional. Contudo, a 
Consulta Pública não explicita qual é a relação entre essa competição imperfeita e os 
compromissos mínimos ali estabelecidos. 
 
Não existem, pois, vínculos de necessidade e de adequação, pois o simples fato de haver abertura 
para o mercado de telefonia local já representa um incentivo à competição e qualquer restrição às 
condições dessa competição deve ser precedida por uma explicação clara dos motivos de sua 
existência. 
 
Também não atende a Consulta Pública a exigência de que o proveito coletivo gerado pelo 
condicionamento deverá ser proporcional à privação que ele impuser.  
 
De fato, não há uma expressa correlação entre os condicionamentos impostos e os seus 
correspondentes efeitos. A proporcionalidade exigida pela lei representa que os compromissos 
mínimos não podem criar um superfavorecimento ao público usuário em detrimento da 
capacidade financeira da empresa sucumbente. 
 
Não pode a Agência, nesse sentido, estabelecer regras que aproximem o serviço público do 
serviço privado, sob pena de desvirtuamento deste último, o qual é regido com o princípio da 
mínima interferência na vida privada. 
 
Por fim, não preenche a Consulta Pública o requisito de que haverá relação de equilíbrio entre os 
deveres impostos às prestadoras e os direitos a elas reconhecidos.  
 
Ora, como bem prescreve a LGT, a prestação do serviço de telecomunicações no regime privado 
é regida pelos princípios constitucionais da livre iniciativa (art. 126 da LGT c/c art. 170, caput da 
Constituição Federal), o que, em outras palavras, implica no direito do empreendedor de escolher 
qual a melhor estratégia na prestação de seu serviço, quais os investimentos que devem ser 
priorizados, quais as estruturas que devem ser montadas na condução dos negócios. 
 
Dessa forma, o disposto na LGT tem por objetivo estabelecer que qualquer condicionamento 
imposto na prestação do serviço privado deve ser acompanhado da possibilidade de reversão 
desse ônus ou encargo, mediante a criação de outros direitos de compensação, a fim de não 
desequilibrar o princípio constitucional acima mencionado. 
 
Nota-se, pois, nova ausência de direitos complementares na Consulta Pública que possibilitariam 
haver um equilíbrio entre os deveres impostos e os direitos de compensação em relação a tais 
ônus. 
 
Portanto, analisando-se o teor do art. 35 da Consulta Pública, bem como os demais documentos e 
dispositivos que a integram, nota-se que não há uma observância dos limites legais estabelecidos 
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para a imposição de condicionantes à prestação do STFC na modalidade local prestado sob o 
regime privado, o que justifica a sua exclusão.  
 
II - Tratamento Isonômico 
 
Ver comentário ao artigo 24. 
 
?? Artigo 36 
 
Redação Original 
 

“Art. 36.    A requerente a prestar o STFC na modalidade local deve 
apresentar, no ato do requerimento, na forma do Anexo IV deste 
Regulamento, a relação de Municípios a serem atendidos, indicando a 
população e as respectivas densidades telefônicas, com até duas casas 
decimais, a serem atingidas a partir de 12 (doze), 24 (vinte e quatro) 
e 36 (trinta e seis) meses da data da vigência da autorização. 
 
Parágrafo Único. A população dos Municípios deve ser obtida em 
instrumento publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, no Diário Ofícial da União, que 
divulga a estimativa da população para Estados e Municípios, 
vigentes na data do requerimento.” 

 
Redação Proposta 
 
Proposta de exclusão do artigo 36. 
 
Justificativa 
 
Ver comentário ao artigo 35. 
 
?? Artigo 37 
 
Redação Original 
 

“Art. 37. As disposições contidas nas Seções II e III do Capítulo III do 
Título II, deste Regulamento, são aplicadas às prestadoras detentoras  
de concessão ou autorização para a prestar o STFC, na data de 
vigência deste Regulamento, bem como àquelas que venham a ser 
autorizados por meio de processo decorrente dos Editais de 
Licitações de n.º 001 a 009/2000/SPB-ANATEL.”   

 
Redação Proposta 
 

“Art. 37. As disposições contidas nas Seções II e III do Capítulo III do Título 
II, deste Regulamento, são aplicadas às prestadoras detentoras  de concessão 
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ou autorização para a prestar o STFC, na data de vigência deste Regulamento, 
bem como àquelas que venham a ser autorizados por meio de processo 
decorrente dos Editais de Licitações de n.º 001 a 009/2000/SPB-ANATEL, dos 
Editais 001/2000/SPV-ANATEL, 001/2001/SPV-ANATEL, 002/2001-SPV-
ANATEL e de outros editais que venham a ser publicados, e, ainda, àquelas  
que venham a ser autorizadas para a prestação do STFC em função do 
exercício do direito previsto no item 2.2 da Resolução 254, de 11 de janeiro de 
2001, pelas operadoras do Serviço Móvel Celular que migrarem para o Serviço 
Móvel Pessoal.” 

 
Justificativa 
 
Este artigo traz diversas dúvidas e incertezas quanto ao seu teor e real objetivo.  Vejamos.  Ao 
estabelecer que as Seções II e III do Capítulo III do Título II, deste Regulamento, são aplicadas 
às prestadoras detentoras  de concessão ou autorização para a prestar o STFC, na data de 
vigência deste Regulamento, bem como àquelas que venham a ser autorizadas por meio de 
processo decorrente dos Editais de Licitações de n.º 001 a 009/2000/SPB-ANATEL, surgem 
dúvidas quanto à aplicabilidade deste regulamento às futuras prestadoras de STFC que tiverem 
seu ato de outorga vinculado às licenças de SMP (Serviço Móvel Pessoal). Não se pode 
vislumbrar um cenário pelo qual algumas prestadoras devam cumprir o regulamento, enquanto 
outras podem legitimamente ignorar seus dispostos. 
 
Note-se, ainda a contrariedade existente entre referido artigo e o art. 1.º, que dispõe: "Este 
Regulamento estabelece os princípios e regras aplicáveis à expedição de autorização para a 
prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado, destinado ao público em geral - STFC." 
 
Por outro lado, o texto deste artigo nos traz outras serias dúvidas.  Assim, tendo estabelecido que 
as Seções II e III do Capítulo III do Título II se aplicam às prestadoras retro mencionadas, 
indaga-se: as demais disposições do regulamento, portanto, não seriam aplicadas a tais 
prestadoras?   É uma conclusão absolutamente possível, que deve, contudo, estar completamente 
desassociada do interesse da Agência, ao analisarmos as importantes disposições que se 
encontram fora destas citadas Seções II e III. 
 
Portanto, seja por consagrar situações juridicamente inexplicáveis, seja por possibilitar o 
verdadeiro descumprimento das disposições que não estejam nas Seções II e III do Capítulo III 
do Título II do Regulamento, pelas atuais prestadoras de STFC e aquelas que obtiverem suas 
autorizações por força dos Editais de Licitação retro identificados, sugerimos a redação acima. 
 
 
Sendo o que nos cumpria para o momento, subscrevemo-nos, 
 

 
 

RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA 
 
 

OSCAR PETERSEN                                FABIO KUJAWSKI 
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