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CONTRIBUIÇÕES 
 
Artigo 3º Serviço Móvel Pessoal é o serviço de telecomunicações móvel terrestre de 
interesse coletivo que possibilita a comunicação entre estações móveis e de estações móveis 
para outras estações, observadas as disposições constantes da regulamentação.  
 
Sugestão: Definir o vocábulo “estações” 
 
Comentários: Definir o vocábulo “estações” 
 
Na audiência pública foi indicada como sendo a definição do vocábulo “estações”, a 
mesma definição constante do artigo 60 § 2º da LGT para o mesmo vocábulo. 
 
Constata-se, entretanto, que a LGT, no artigo e parágrafo mencionados, trata de 
expressão “estação de telecomunicações” e não tão somente estações. 
 
Encontra a expressão a seguinte definição: estação de telecomunicações é o conjunto 
de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de 
telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que 
os abrigam e complementam, inclusive terminais portáteis. 
 
A definição contida na LGT, torna-se inadequada, pois considerado o conceito contido no 
retro mencionado artigo da LGT, o vocábulo “estações”  abrangeria absolutamente tudo 
(periféricos, acessórios etc).  
 
Considerada a caracterização do SMP, consoante disposto no caput do artigo 5º, 
temos que a definição torna-se fatalmente inadequada. 
 
É necessário incluir, no artigo 4o, a definição do termo “estações” utilizado neste artigo e 
no artigo caput do artigo 5º  
 
    
Artigo 4º 
 
I – Área de Registro: área geográfica contínua, definida pela Anatel, onde é prestado o SMP, tendo 
o mesmo limite geográfico de uma área de tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado 
destinado ao uso do público em geral – STFC; 
 
Sugestão: 4º, inciso I - Área de Registro: área geográfica contínua, onde é prestado o 
SMP, tendo o mesmo limite geográfico de um Estado da Federação. 
 
Comentários: Para o assinante ficará muito mais fácil de entender quando ele terá que 
fazer escolha de prestadora de Longa Distância se ele tiver como referência uma área 
geográfica bem definida - Estado  da Federação. Alem disso o número de lista de assinantes 
de Estados da Federação distintos é facilmente identificável. 
 



Hoje várias operadoras já possuem áreas de registro que abrangem todo o Estado, o que 
significa, que os usuários destas áreas pagam VC-1 para todas as chamadas originadas e 
terminadas nestes Estados, portanto, quebrar estas áreas de registro em várias áreas seria 
um retrocesso para os usuários. O objetivo da Anatel deveria ser aumentar as áreas onde os 
usuários pagam VC-1. 
 
Outra justificativa para que as áreas de registro sejam cada vez maiores é o “pré pago” que 
hoje já representa mais de 50% da planta de celulares do Brasil e deverá representar mais 
de 80% conforme tendência mundial. 
 
O pré pago, hoje, é vendido principalmente em supermercados e em lojas de 
eletrodomésticos o que permitiu atingir classes da população que nunca tiveram um 
telefone. Para permitir esta forma de distribuição é preciso que o pré pago continue sendo 
um produto fácil de ser comprado. Se tivermos várias áreas de registro dentro de um Estado 
teremos que ter um produto pré pago para cada uma destas áreas de registro o que 
dificultaria sua compra pelo usuário e encareceria o produto pois teríamos um maior custo 
de distribuição, estoque e venda. Outra vez quem pagaria a conta do incremento de custo na 
distribuição dos kits do pré-pago seria o usuário. Entendemos que a ANATEL tem como 
dever procurar soluções que beneficiem os usuários. 
 
Outro problema que teremos com Áreas de Registro pequenas será o uso da faixa de 
numeração de forma ineficiente. A numeração é um bem finito e Áreas de Registro 
pequenas levam a necessidade de se alocar prefixos de numeração que ficarão bloqueados 
por área o que ocasionaria um uso menos eficiente das faixas de numeração. 
 
 
Artigo 5º O SMP é caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações de uma mesma 
Área de Registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de interesse coletivo.  

 
Comentários: Este artigo estabelece que a receita do SMP se restringe a aquela auferida 
com a cobrança das chamadas originadas ou a cobrar em usuários da rede do SMP que 
tenham os pontos de origem e término situados dentro da mesma Área de Registro. 
 
Hoje, pelas regras vigentes, é receita das prestadoras do SMC os valores cobrados por todas 
as chamadas originadas, ou terminadas a cobrar, por usuários da rede do SMC destinadas a 
qualquer ponto do Território Nacional ou do Exterior. 
 
Na substituição dos instrumentos de concessão e autorização de prestadoras de SMC por 
autorizações de SMP esta perda de receita deve ser ressarcida às prestadoras que optarem 
pela substituição. 
 
Os valores pagos pelas concessões do SMC ainda não foram amortizados.  
 
Ressaltamos que a licitação do SMC foi baseada nas regras vigentes. O total de receitas a 
ser auferida durante o prazo da concessão foi considerado  na decisão do valor a ser pago 
pela concessão. Portanto alterações nas regras que repercutam no plano de negócio dos 



investidores com alterações nas premissas utilizadas par cálculo do prazo de retorno do 
capital investido tira a credibilidade para novos investimentos.  
 
Não é aceitável que as regras do jogo mudem depois do jogo começado sem que haja 
ressarcimento das perdas para os que vão perder receita e cobrança adicional para os que 
vão ganhar. 
 
A EMBRATEL e a INTELIG ao pagarem por suas outorgas não pagaram pela receita 
do VC-2 e VC-3, que pelas regras vigentes pertencem às operadoras do SMC. 
Portanto não é admissível que as recebam de graça caso não haja um cobrança 
adicional por este ganho. 
 
 
Artigo 5º - § 1º §1º A comunicação originada em uma Área de Registro do SMP e 
destinada a ponto localizado fora desta constitui STFC na modalidade Longa Distância 
Nacional ou Internacional.  
 
Comentários: O PGO, no parágrafo 1º do artigo define o STFC como sendo o Serviço de 
telecomunicações que, por meio da transmissão de voz e de outros sinais, destina-se a 
comunicações entre pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia. 
 
Segundo o parágrafo 1º do artigo 5º das Diretrizes, fica estabelecido que “a comunicação 
originada em uma área de registro do SMP e destinada a “ponto” localizado fora desta 
constitui STFC.” 
 
Torna-se absolutamente necessária a definição do que venha a ser “ponto” para que se 
possa efetivamente apreender algum sentido ao texto do parágrafo sob comento, 
inclusive, conciliando as definições de STFC, totalmente incompatíveis. 
 
Além deste aspecto, cabem ainda as ponderações que se seguem, versando sobre a 
legalidade e efeitos práticos relativos ao texto sob comento: 
 
a) o PGO trata de STFC de forma exaustiva, ou seja, abarca todos os aspectos 

referentes a tal serviço, razão pela qual a redefinição por outra norma (de regência de 
outro serviço)  por outra que não a própria do serviço, não constitui instrumento idôneo 
para a finalidade de que se pretende, ou seja, modificar o conceito e a definição do 
STFC; 

b) não nos parece haver fundamento legal para sustentar a pretendida alteração de 
conceito e definição de STFC, considerando-se que uma norma de grau 
hierarquicamente superior (Decreto) não pode ser revogada ou modificada por outra 
de grau hierárquico inferior (Resolução); 

c) a redefinição do  STFC como serviço de longa distância, na forma como encontra-se 
editado na norma, traz o risco eminente de prejuízo aos usuários (que passarão a 
pagar VC2 em circunstâncias em que tal fato não ocorria e trará inegável redução das 
receitas das atuais operadoras de SMC; 

d) a alteração do regime poderá, ainda, implicar em indenizações devidas pelas 
prestadoras aos usuários, em virtude do fato de que os contratos vigentes (geralmente 
planos alternativos), constituem-se em atos jurídicos perfeitos e acabados, dos 
quais decorrem direitos, pois garantem aos usuários a prestação de serviços nos 



termos e condições (inclusive financeiras) em que foram pactuados, o que, com a 
implementação da nova sistemática, não poderá ser mantido; 

e) prejuízos às prestadoras, provavelmente serão inafastáveis, por ausência do retorno 
pecuniário decorrente de dispêndios a serem amortizados pela prestação do serviço 
pelo prazo assinalado contratualmente consoante período de carência constante dos 
instrumentos contratuais e das normas vigentes e regedoras contratos, o que 
representa para a prestadora perda da contrapartida econômico-financeira; 

f) e, por fim, considerado o efeito prático, a implementação construirá, um duopólio de 
operadoras de longa distância, visto que as prestadoras de SMP, embora possam 
atuar como carriers, dificilmente terão meios para competir (em curto prazo e 
igualdade de condições com as operadoras que atualmente prestam tal serviço); 

 
g) A Lei Geral de Telecomunicações, Lei 9.742/97,  estabelece claramente que as normas 

gerais de proteção à ordem econômica são aplicáveis ao setor de telecomunicações e 
que, nesse setor, cabe à ANATEL exercer as competências legais em matéria de 
controle, prevenção  e repressão das infrações da ordem econômica, resguardadas, 
naturalmente àquelas atribuídas ao Conselho Administrativo de Defesa da Ordem 
Econômica – CADE.; 

 
h)   Consoante o texto da LGT, verbis 

 

“Art. 2º - O Poder público tem o dever de: 
(...) 
III – adotar medidas que promovam a competição e a diversidade dos serviços, 
incrementem sua oferta e propiciem os padrões de qualidade compatíveis com a exigência 
dos usuários;”(grifamos) 
 
A preocupação do legislador no que tange às práticas contrárias à concorrência, é 
flagrante. Se continuarmos a análise da Lei Geral de Telecomunicações, verifica-se 
que, segundo o inciso XIX, do artigo 19, da LGT, verbis: 

 
i) Observe-se que segundo o artigo 19 – À Agência compete adotar as medidas 

necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das 
telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, 
legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente: 
 
(...) 
 
XIX – exercer, relativamente às telecomunicações, as competências legais em 
matéria de controle, prevenção, e repressão das infrações da ordem econômica, 
ressalvadas as pertencentes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
CADE; 

 
j) Assim, a Lei impõe à ANATEL, nos termos da LGT, o dever de zelar pelo 

cumprimento da Lei 8.884/94, monitorando e acompanhando as práticas de 
mercado, acompanhando as atividades e práticas comerciais que detiverem posição 
dominante em mercado relevante de serviços, para prevenir infrações da ordem 



econômica, estando impedida de praticar atos dos quais resulte a concentração 
econômica. 

 
k)  A faculdade atribuída à EMBRATEL e à INTELIG de prestarem Serviço de Acesso 

e de Longa Distância em todo o território nacional, fatalmente virá a construir um 
duopólio de efeitos mais danosos do que aquele duopólio admitido em caráter 
transitório durante o processo de desestatização e privatização, pois da forma como 
encontra-se estabelecido nas Diretrizes, tais operadoras terão o direito atuar desde o 
usuário de uma ponta até o da outra, retirando o espaço de atuação das demais 
operadoras.  

 
 
§2º O usuário do SMP, no exercício do seu direito de escolha, deve selecionar a prestadora de 
STFC de sua preferência para encaminhamento de chamadas de Longa Distância a cada 
chamada por ele originada.  
 

 
Comentários: A escolha de operadora pelo pré pago exigirá que cada prestadora de Longa 
distância possua plataforma com a informação atualizada do número de lista de todos os 
clientes pré pagos ativos na redes das prestadoras do SMP no Brasil. 
 
O usuário do pré pago para exercer sua opção de escolha a cada chamada originada ficará 
obrigado a ter crédito na plataforma da prestadora escolhida. Assim, o usuário do pré pago 
ficará obrigado a comprar créditos em todas as plataformas com as quais ele quiser 
trabalhar.  
 
Ter crédito em todas as plataformas ou em várias plataformas significará para o usuário do 
pré pago um investimento que ele não poderá fazer. 
 
Assim, o usuário do pré pago tenderá a optar por apenas um provedor de longa distância, 
não alcançando, desta forma, o objetivo esperado pela Anatel, que é: poder escolher a 
operadora que lhe oferece o melhor preço para cada chamada.  
 
A alternativa da operadora da rede onde a chamada do pré pago foi originada cobrar as 
chamadas de longa distância, em sua própria plataforma, e, repassar a receita para as 
prestadoras de Longa Distancia selecionadas pelos usuários, esbarra na impossibilidade 
técnica de se ter plataformas que possibilitem armazenar a informação atualizada de todos 
os planos de serviço de todas as operadoras de Longa Distância. 
 
E, caso se queira dotar suas plataformas de condições que possibilitem a capacidade de 
armazenagem das informações, quanto custaria isso às empresas? Certamente poderá 
alcançar patamares que inviabilizem o investimento. 
No caso dos usuários pós pagos, a escolha de prestadora deverá ser feita considerando-se 
todas as possíveis prestadoras de longa distância, inclusive, as do SMP. O usuário na 
impossibilidade de decorar todos os códigos de prestadoras de longa distância, que deverão 
ser mais de quinze, irá concentrar suas chamadas nas operadoras que fizerem a melhor 
propaganda o que levará a uma concentração econômica. Tal fato decorre das empresas que 



já operam neste seguimento de chamada (LD) já terem seus códigos de acesso assimilados 
pelos usuários há tempos. 
 
A estrutura de prestação dos serviços de telecomunicações prevista nestas diretrizes, ou seja 
Serviço de Acesso e Serviço de Longa Distância levará no futuro a concentração 
|econômica na prestação dos serviços de telecomunicações, inviabilizando a atuação das 
pequenas operadoras. 
 
A possibilidade de concentração econômica deve ser objeto de análise analisada pelo 
CADE. 
 
 
 
 
Artigo 11 O espectro de radiofreqüências destinado à prestação do SMP fica subdividido nas seguintes subfaixas:  

 
Artigo 11 – I – Subfaixa “A”:  
 
(I.1) Transmissão da Estação Móvel: 824 MHz a 835 MHz  
845 MHz a 846,5 MHz  
Transmissão da Estação Radiobase: 869 MHz a 880 MHz  
890 MHz a 891,5 MHz  
 
(I.2) Transmissão da Estação Móvel: 1900 MHz a 1905 MHz  
Transmissão da Estação Radiobase: 1980 MHz a 1985 MHz  
Artigo 11 - II  – Subfaixa “B”:  
 
(II.1) Transmissão da Estação Móvel: 835 MHz a 845 MHz  
846,5 MHz a 849 MHz  
Transmissão da Estação Radiobase: 880 MHz a 890 MHz  
891,5 MHz a 894 MHz  
 
(II.2) Transmissão da Estação Móvel: 1905 MHz a 1910 MHz  
Transmissão da Estação Radiobase: 1985 MHz a 1990 MHz  
Artigo 11 – III – Subfaixa “C”:  
 
Transmissão da Estação Móvel: 1710 MHz a 1725 MHz  
Transmissão da Estação Radiobase: 1805 MHz a 1820 MHz  
Artigo 11 – IV – Subfaixa “D”:  
 
Transmissão da Estação Móvel: 1725 MHz a 1740 MHz  
Transmissão da Estação Radiobase: 1820 MHz a 1835 MHz  
Artigo 11 – V  – Subfaixa “E’:  
 
Transmissão da Estação Móvel: 1740 MHz a 1755 MHz  
Transmissão da Estação Radiobase: 1835 MHz a 1850 MHz  

 
 
Sugestão: sendo as Diretrizes o norte para as demais etapas até a conclusão do 

processo licitatório, imprescindível que fique desde logo estabelecido e 
explicitado o prazo para a desocupação de faixa, qual será o ônus desta 
desocupação e sobre quem deverá recair tal ônus.  

 



Toda norma deve conter informações completas, transcritas de forma clara e explícita de 
modo a atender os interesses daqueles a quem se destina, embora de forma contenha 
comandos genéricos e impessoais. 
 
Estas informações constituem dados importantes para que as empresas interessadas no 
certame possam avaliar as condições em que se dará a licitação e efetivamente definir 
quanto a participação ou não. Como estes fatos muitas vezes dependem de associações, 
consórcios e implicam em captação de recursos, quanto mais cedo sejam divulgadas as 
informações que contenham cunho econômico, melhor. 
 
 
Artigo 12  
 
O direito de uso de radiofreqüência associado ao SMP será outorgado pelo prazo de 15 
(quinze) anos, prorrogável uma única vez por igual período, observadas as seguintes 
condições: 
 
Sugestão: O direito de uso de radiofreqüência associado ao SMP será outorgado pelo 
prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável uma única vez por igual período, observadas as 
seguintes condições: 
 
Comentários: Os termos de autorização do STFC tem prazo de vinte anos, consoante 
estabelecido na LGT, prazo este que também deve ser estendido ao SMP. 
 
 
Artigo 12 
 
I – o uso da radiofreqüência se dará em caráter primário e restrito à respectiva Área de 
Prestação; 
 
Comentários: Os valores pagos pelas concessões/autorização incluíam a faixa de 
freqüência da banda A e B com uso exclusivo. Se antes de vencer o prazo do direito de uso 
comprado, as faixas passarem a ter direito de uso em caráter primário restrito a diferença 
paga a maior deve ser devolvida às prestadoras do SMC. 
 
A confiança dos investidores no Brasil não será mantida se as regras forem alteradas depois 
do pagamento das licenças sem que haja ressarcimento dos valores pagos a maior.  
 
Duas possibilidades se apresentam para o fato: 
 
a) ressarcimento do valor correspondente à diferença do preço cobrado pelo uso das 

radiofreqüências em caráter exclusivo e o preço do uso das mesmas em caráter primário 
restrito; 

b) repasse dos valores a serem pagos pelos prestadores que vierem a utilizar a faixa de 
freqüência adquirida em caráter exclusivo pela operadora de SMC, durante todo o prazo 
estabelecido no contrato, tendo em vista que durante este prazo a referida faixa não está 
na posse da ANATEL. 

 



 
Artigo 13 Os preços dos serviços serão livres, devendo ser justos, equânimes e não discriminatórios, podendo 
variar em função de características técnicas, de custos específicos e de utilidades ofertadas aos usuários.  

 
Artigo 13 - Parágrafo único Parágrafo único. As prestadoras cujos instrumentos de concessão ou autorização 
tenham previsto valores remuneratórios máximos a serem cobrados dos usuários, bem como os respectivos 
critérios de reajuste, continuarão obrigadas a obedecer tais limites, nos termos do art.129 da LGT.  

 
 
Sugestão: Excluir o parágrafo único. 
 
Comentários: Tendo em vista que no artigo 129 da lei 9472 não existe exigência para se 
manter o preço vinculado ao edital. Mesmo para os serviços com contrato de concessão a 
Agência pode, após três anos da celebração do contrato, liberar os preços nos termos do 
artigo104. 
 
 
Artigo 15  
A remuneração pelo uso das redes será pactuada entre as prestadoras, observado o disposto no 
art. 152 da LGT e na regulamentação.  

 
Sugestão: A remuneração pelo uso das redes será pactuada entre as prestadoras, 
observado o valor máximo permitido por área de prestação do SMP, o disposto no 
parágrafo único abaixo e o disposto no artigo 152 da LGT e na regulamentação. 
 
Comentários: Estamos sugerindo que haja um valor máximo de TU-M por Área de 
Prestação do SMP.  
 
Este valor máximo deve ser igual ao maior valor de TUM existente na área.  
 
No contrato das operadoras autorizadas a prestarem o STFC existe um teto para as TU’s.  
 
Sem um teto para balizar as negociações será muito difícil se chegar a um consenso e a 
ANATEL ficará a cada negociação fazendo arbitragens que podem via a reverter-se em 
processos judiciais.  
 
Hoje o acerto de contas pelo DETRAF já é uma operação com muitos problemas, portanto, 
introduzir mais uma variável de discórdia não seria recomendável. 
 
 
Artigo 15 - Parágrafo único O somatório das remunerações pelo uso das redes envolvidas 
em uma comunicação deve ser menor ou igual ao preço de público cobrado efetivamente do 
usuário, considerando-se os descontos oferecidos pela prestadora.  
 
Comentários: Qualquer regra de vinculação de preço público com TU deve ser restrita aos 
valores de público do SMP e à TU-M, ambos apurados em horários comercial e levando-se 
em consideração apenas os encaminhamentos diretos. 
 



 
Artigo 18 As redes de telecomunicações e plataformas associadas ao SMP devem fazer uso de tecnologias e 
sistemas cujas estruturas de sincronismo, sinalização, numeração, comutação e encaminhamento, entre outras, 
possam prover convergência com rede de STFC, observado o disposto na regulamentação.  

 
Artigo 18 – Parágrafo único Será estabelecido cronograma para a implementação do disposto no caput em 
relação às prestadoras de SMC que adaptarem seus instrumentos de concessão e autorização, na forma do art. 30 

 
 
 
Comentários: A convergência só poderá ser eficaz quando a tecnologia estiver 
desenvolvida de modo a permiti-la com custos aceitáveis. 
 
O encaminhamento não pode exigir custos adicionais na estrutura das redes que não 
possam ser remunerados. 
 
A tecnologia empregada, nas redes do SMC, permite o atendimento de grande número de 
usuários com poucas CCC`s concentradas em poucas localidades. 
 
A convergência com a rede do STFC deve levar em conta as características das tecnologias 
empregadas em cada serviço. 
 
Acelerar a convergência sem que a tecnologia tenha chegado pode levar a estruturas de 
redes ineficientes com custos maiores e consequentemente com valores de prestação do 
serviço para os usuários bem maiores. Caso isto venha a acontecer, mais uma vez, recairá 
sobre os usuários o ônus de um custo que para ele não traz qualquer ganho. 
 
No contrato de prestação do SMC haviam compromissos anuais de cobertura.  
 
Estes compromissos balizaram a instalação das redes existentes 
 
.Hoje já estão atendidas várias localidades constantes do termo de compromisso que não 
são rentáveis. 
 
A obrigação de atendimento do SMP previsto nas diretrizes se restringe às localidades com 
mais de quinhentos mil usuários, enquanto no compromisso das prestadoras do SMC 
constam localidades com menos de cem mil habitantes. 
 
 
Artigo 19 É obrigatório que a rede da prestadora de SMP possibilite o atendimento de seus 
usuários, inclusive visitantes, nas localidades atendidas por ela, em sua Área de Prestação.  
 
 
Sugestão: Alterar a redação como se segue: 
 

“É obrigatório que a rede da prestadora de SMP possibilite o atendimento 
de seus usuários, inclusive visitantes, nas localidades atendidas por ela, em 



sua Área de Prestação, respeitado o padrão de tecnologia utilizado pela 
prestadora que atender o usuário visitante.” 

 
 
Comentários: tendo em vista a existência concomitante de GSM com as tecnologias 

TDMA e CDMA, a imposição contida no artigo 19, da forma como 
encontra-se expressa, impõe a implantação de rede de dois padrões de 
tecnologia. Por essa razão, faz-se mister a inclusão de ressalva, quanto a 
tecnologia, consoante se segue:  

 
 
O artigo 19 impõe a obrigação de forma incondicional, não trazendo qualquer ressalva 
quanto à tecnologia. Desta forma, pelo fato de o GSM coexistir com as tecnologias CDMA 
e TDMA, a imposição incondicional contida no artigo 19, implica na implantação de rede 
de dois padrões de tecnologia. Com a inclusão do texto sugerido para ressalva, esta 
hipótese,  fica afastada. 
 
Há que se considerar que a norma deve ser clara, pois, quando nas palavras não existe 
ambigüidade, não se deve admitir pesquisa acerca da  vontade ou intenção. Cabe, 
portanto, ao regulador definir e explicitar o que pretende para evitar problemas futuros, 
que possam inviabilizar a prestação do serviço nos termos definidos na norma. 
 
 
 
Artigo 20 As prestadoras de SMC e SMP que pactuarem acordos de atendimento a usuários visitantes de outras 
prestadoras serão obrigadas a estender as condições da avença de forma equivalente às demais interessadas, 
respeitado o padrão de tecnologia utilizado pela prestadora que atender o usuário visitante.  

 
Artigo 20 – Parágrafo único Parágrafo único. A obrigatoriedade não se aplica à área geográfica comum às áreas 
de prestação de serviço entre as prestadoras envolvidas.  

 
 
Sugestão: explicitar melhor a obrigação constante do caput do artigo 20, caso a  

intenção seja a de impor a obrigação de oferecer “roaming”. O vocábulo 
“que” cria condição “que” enseja entendimento contrário àquele contido 
na Súmula 001/98, no sentido da obrigatoriedade da oferta de “roaming”.   

 
 
Redação: “As prestadoras de SMC e SMP devem formalizar acordos de atendimento 

a usuários visitantes de outras prestadoras, sendo obrigadas a estender as 
condições da avença de forma equivalente às demais interessadas, 
respeitado o padrão de tecnologia utilizado pela prestadora que atender o 
usuário visitante 

 
 
A redação do caput do artigo 20, pode vir a suscitar interpretações no sentido de que a 
obrigação de prestar “roaming” alcança apenas as operadoras que tenham firmado um 
acordo com outra, não alcançando, tal obrigação, operadoras que não tenham firmado  “o 
primeiro” acordo para tal finalidade. Operadoras que não tivessem firmado acordo  
estariam isentas de prestar “roaming” e consequentemente fazê-lo às demais em 
condições equivalentes”. 



 
Este raciocínio decorre do fato de a norma estabelecer que “as operadoras que firmaram 
acordo de atendimento a usuários visitantes de outras prestadoras estão obrigadas a 
estender as condições de avença de forma equivalente às demais interessadas”, logo, a 
contrario sensu, não estariam obrigadas aquelas operadoras que não firmaram qualquer 
acordo para tal finalidade, deixando a prestação de “roaming” de lhes ser exigida. 
  
Considerando-se que a norma deve ser clara, pois, quando nas palavras não existe 
ambigüidade, não se deve admitir pesquisa acerca da  vontade ou intenção, cabe ao 
regulador definir se é faculdade da prestadora a oferta de “roaming” ou uma obrigação, 
consoante vinha sendo entendido por força da Súmula 001/98. 
 
 
 
Artigo 29 Na contratação de serviços e na aquisição de equipamentos e materiais vinculados ao 
serviço objeto da autorização, a Autorizada se obriga a considerar ofertas de fornecedores 
independentes, inclusive os nacionais, e basear suas decisões, com respeito às diversas ofertas 
apresentadas, no cumprimento de critérios objetivos de preço, condições de entrega e 
especificações técnicas estabelecidas na regulamentação pertinente.  
Artigo 29 - Parágrafo único: Na contratação em questão, aplicam-se os procedimentos do 
regulamento mencionado no art. 2o, inciso VII.  
 

 
Sugestão: Excluir o artigo em razão de vício de legalidade. 
 
Comentários:  A Constituição Federal em seu artigo 1º estabelece que a República 
Federativa do Brasil tem, como fundamento, dentre outros, os “valores sociais do trabalho 
e da livre iniciativa” (grifamos). O artigo 5º, inciso II, estabelece que “ninguém  será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei (stricto  
sensu);”. 
 
O artigo 174, da Carta Magna, por sua vez, determina que “Como agente normativo e 
regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o sertor público e 
indicativo para o setor privado.” (grifamos). 
 
 
Na legislação infra constitucional, temos a LGT, prevendo hipótese de investimentos em 
projetos de pesquisa e desenvolvimento, na área de telecomunicações, mediante 
incentivos, os quais, segundo o artigo 76, estarão condicionados aos termos da lei 
(específica) e, consoante artigos 77 e seguintes do diploma legal em comento, tais 
incentivos, pressupõem processo legislativo, consoante o estabelecido e também a 
adoção de instrumentos de políticas creditícias, fiscal e aduaneira. 
 
A vista dos textos legais supramencionados, percebemos que o comando contido no 
artigo 29, impõe, sem qualquer base legal, a ingerência do Estado, por seu órgão 
regulador, em aspectos gerenciais ou operacionais de empresas prestadoras de serviços 
em regime privado. 
 



Dentre as funções da ANATEL arroladas no artigo 19 e consideradas aquelas específicas 
do Conselho Diretor, não há qualquer comando que autorize o órgão regulador a exercer 
o poder de controle sobre as contratações de serviços ou aquisições de materiais e 
equipamentos das empresas prestadoras de serviços em regime privado.   
 
Ressalte-se que, na condição de prestador de serviço em regime privado, não há como 
afastar o amplo direito de promover o gerenciamento interno das atividades empresariais, 
direito este garantido em sede constitucional. 
 
O fundamento de validade de uma norma, há de estar sempre na norma imediatamente 
superior, logo, não havendo qualquer base ou suporte legal, a inserção do direito de 
preferência na forma do artigo 29 torna-se irremediavelmente inconstitucional. 
 
 
Artigo 30 Os instrumentos de concessão e autorização de SMC poderão ser adaptados ao novo regime regulatório, 
observado o disposto no art. 214, V e VI da LGT.  

 
Artigo 30 - § 1º §1º Consideram-se adaptados os instrumentos de concessão ou autorização quando assinado o 
Termo de Autorização do SMP.  

 
Artigo 30 - § 2º §2º Os termos de autorização adaptados incluirão os direitos de uso da respectiva subfaixa de 
radiofreqüências prevista no art. 11, incisos I.2 e II.2, pelo prazo remanescente do antigo instrumento de concessão 
ou autorização, mantida a possibilidade de prorrogação.  

 
Artigo 30 - § 3º §3º O disposto no art. 10, §2º do PGO não constitui impedimento à adaptação prevista neste 
artigo.  

 
Sugestão: inserir parágrafo 4º de modo que as empresas “adaptadas” do SMC para 

o SMP possam estar equiparadas às licitantes, na forma do artigo 21 § 2º 
destas Diretrizes. 

 
Redação: “§ 4º - As empresas adaptadas estarão, no ato da assinatura dos seus 

Termos de Autorização equiparadas às licitantes vencedoras para 
efeitos do disposto no parágrafo 2º do artigo 21 destas Diretrizes.” 

 
 
Consoante o parágrafo 2º do artigo 21 das Diretrizes, cada empresa licitante vencedora 
terá direito, a, verbis:  
 
I – uma autorização para a prestação de STFC, na modalidade Longa Distância Nacional de qualquer âmbito, 
a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2002; e 
II – uma autorização para a prestação de STFC, na modalidade Longa Distância Internacional, a vigorar a 
partir de 1º de janeiro de 2002. 
 
Tais condições não encontram-se expressas com relação às empresas “adaptadas”, ou 
seja, aquelas cujos instrumentos de concessão ou autorização sejam adequados ao novo 
regime regulatório. 
 
A ausência do comando expresso, acarretará, por força do princípio da legalidade que 
rege as relações do Estado com os administrados, conduta diferenciada por parte do 
órgão regulador e fiscalizador, impondo dois tratamentos distintos às prestadoras de 
SMP, tal órgão, como único norte a forma originária ou derivada da assinatura do Termo 



de Autorização para a prestação do Serviço. Assim, corre-se o risco de haver um 
tratamento para as prestadoras de SMP cuja outorga é decorrente de processo licitatório 
e outro para a prestadora cujo termo é decorrente de “adaptação”. 
 
Tratando-se de prestadoras de um mesmo serviço (o SMP), não há como prevalecer tal 
condição, diante do inafastável princípio da isonomia entre as prestadoras, 
independentemente da origem de sua forma de aquisição do Termo de Autorização. 
Tanto as “adaptadas”, quanto as vencedoras de processo licitatório específico para SMP,  
deverão adquirir os mesmos direitos que encontram-se arrolados nos incisos I e II do  § 2º 
do artigo 21. 
 
 
Considerações finais: 
 
 
A alteração a ser instituída pelas Diretreizes representa, sem qualquer sombra de dúvida, 
alteração significativa no objeto da licitação de SMC e, consequentemente modifica na 
essência, o contrato vigente entre a Agência e as prestadoras de SMC, apresentando forte 
repercussão no equilíbrio econômico financeiro do mesmo. 
 
No que tange ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados com a administração 
pública, tem-se que o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, quando estabelece que as  
obras, serviços, compras, serão contratados mediante processo licitatório, determina que sejam 
mantidas as condições efetivas da proposta. Logo, a manutenção do equilíbrio econômico- 
financeiro dos contratos firmados com a Administração Pública, é um direito garantido pela 
Carta Magna. 
  
O regime jurídico dos contratos administrativos, instituído pela Lei 8.666/93, regulamentou o 
inciso XXI do artigo 37 da Constituição, estabelece que os mesmos regulam-se por seus 
artigos, pelas próprias cláusulas que o compõem, pelos preceitos de direito público e, 
supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado, nos termos do artigo 54 da mencionada lei. Sendo certo que a licitação do SMC deu-se 
sob a regência da Lei 8.666/93, assim como estão sob sua regência todos os contratos 
administrativos. 
 
A Lei de Licitações regula o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos 
nos artigos 57 parágrafo 1º; 58 parágrafo 2º; 65 parágrafo 6º, e  ainda menciona hipótese de 
desequilíbrio econômico-financeiro, nos casos constantes da alínea “d” do inciso II do artigo 
65, tratando, ainda, de matéria econômica nos parágrafos 4º e 5º do artigo 65 do referido 
diploma legal. 
 
O artigo 58, em seu inciso I exalta os princípios da prevalência do interesse público sobre o 
privado, da finalidade e o da indisponibilidade, visto que ao Administrador não é dada a 
faculdade de agir, mas o poder-dever de atuar consoante os interesses públicos. Pelo poder-
dever de agir, é imputado à Administração o dever de intervir no contrato para introduzir as 
modificações necessárias, sempre que ocorrer a incidência de uma das hipóteses legais. É 
vedado, entretanto, à Administração atingir o particular em seus direitos. Devendo-se observar 



que os direitos relacionados aos aspectos econômico-financeiros dos contratos firmados com 
a Administração são intangíveis, não podendo a Administração alterá-los unilateralmente. 
 
Há grande preocupação do legislador com a manutenção do pacto,  na forma e condições como 
foi estabelecido, podendo-se dizer que somente está em  equilíbrio econômico-financeiro o 
contrato que mantém o valor e as condições inicialmente pactuadas. O equilíbrio econômico-
financeiro do contrato está relacionado com todas as cláusulas referentes às prestações 
pecuniárias da Administração, tais como: objeto, preço, condições de pagamento, prazos, 
tolerâncias, juros de mora, multas contratuais, entre outras e é  obrigação da Administração - e 
não mera faculdade - a revisão contratual sempre que ocorrer alteração que ocasione o 
desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato. 
 
A intangibilidade das cláusulas econômico-financeiras dos contratos administrativos, encontra-
se estabelecida na Lei e na Constituição Federal, nos termos do inciso XXI do artigo 37, 
constituindo-se em garantia ao contratado, visto que tal inciso explicita que devem ser 
“mantidas as condições efetivas da proposta”. Desta forma, é excluída a possibilidade de 
atribuir ao administrador o “poder” de modificar, de forma unilateral os aspectos negociais 
inerentes à contratação, sem a observância dos ditames legais, por força do regime da 
legalidade estrita a que está submetido o administrador. 
  
As alterações unilaterais ou mesmo aquelas que originam-se de acordo das partes não podem 
implicar em aumento dos encargos do contratado, acarretando o rompimento do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, a menos que haja o devido ressarcimento, visto que as 
prestadoras são titulares de direito subjetivo ao equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, que deve expressar sempre as condições inicialmente pactuadas.  
 
 


	Contribuições ATL
	Artigo 3º
	Artigo 4º
	Artigo 5º
	Artigo 11
	Artigo 12
	Artigo 15
	Artigo 19
	Artigo 20
	Artigo 29

