
1

Acompanhamento de Consulta Pública

Contribuição

CONSULTA PÚBLICA 241

Item
Capítulo I
Do Objeto

Autor
Alberto Pavie Ribeiro

Contribuição
Artigos 23, 24, 25 e 29

Brasília, 7 de agosto de 2000.

À
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL
Superintendência de Serviços Privados
Consulta Pública n.º 241, de 10 de julho de 2000
Proposta de Diretrizes para implementação do Serviço Móvel Pessoal – SMP
SAS Quadra 6 – Edifício Ministro Sérgio Motta – 2º andar – Biblioteca
70313-900 – Brasília – DF

Prezados Senhores,

A propósito do assunto em referência,  por meio da presente, vimos apresentar, para
apreciação do Superintendente de Serviços Privados da Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL , os seguintes comentários e sugestões à Proposta de Diretrizes
para implementação do Serviço Móvel Pessoal – SMP:

I. Artigo 23:

Para permitir a antecipação de ações que possibilitem a introdução do serviço no menor prazo
possível em benefício dos usuários e favorecendo a competição, e ainda, objetivando melhores
condições de negociação no processo de desocupação de faixa e nos entendimentos de
coordenação internacional de freqüências em regiões de fronteira, sugere-se, no art. 23,
eliminar o §1º alterando-se a sua redação, conforme o seguinte:

“Art. 23. A autorização para a prestação do SMP e a outorga de autorização para uso de
radiofreqüência a empresa que, diretamente ou por sua controladora, controlada ou coligada,
seja concessionária do STFC, somente produzirá efeitos após o cumprimento das obrigações
de universalização e expansão nos prazos previstos no art. 10, § 2º do PGO.”

Tendo em vista que o único motivo para a vedação de participação de Concessionárias do
STFC na licitação prevista para a subfaixa “C” é o prazo para obtenção de novas autorizações
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determinado no § 2º do artigo 10 do PGO, e que é possível ocorrer atraso no processo
licitatório que venha a postergá-lo para além de dezembro de 2001, sugere-se a redação
abaixo:

“Artigo 23 (...)
§ 2º. Para a licitação da subfaixa “C”, será admitida participação de qualquer empresa, desde
que cumpridas as exigências legais e regulamentares pertinentes.”

II. Artigo 24:

Para tornar explícito que não será necessária a constituição de subsidiária para que a
concessionária de STFC participe da licitação, conforme entendido na Audiência Pública,
sugere-se a introdução de um novo artigo, que seria o de nº 24, renumerando-se os demais,
com a seguinte redação:

“Art.24. A concessionária de STFC, sua controladora, controlada ou coligada poderá participar
diretamente da licitação, e, nas condições do art. 23, receber a autorização para prestação do
SMP e a outorga de autorização de uso das respectivas radiofreqüências.”

III. Artigo 25

Em consonância com a nova redação proposta para o art. 23, sugere-se a alteração dos
termos do art. 25, como a seguir:

“Art. 25. A empresa licitante vencedora deverá assumir compromisso de atendimento mínimo
para a expedição de autorização para prestação do SMP e outorga de autorização de uso de
radiofreqüência, nos termos dos art. 135 e 164, inciso II da LGT.”

IV. Artigo 29

  Objetivando deixar claro o dispositivo legal ou regulamentar a ser seguido, sugere-se alterar a
redação do art. 29 para:

“Art.29. Na contratação de serviços e na aquisição de equipamentos e materiais vinculados ao
serviço objeto da autorização, deverão ser observados os termos do art. 78 da LGT”.

E, por fim, sugere-se que a ANATEL introduza nas Diretrizes e, por conseqüência, no
Regulamento do SMP e no edital de licitação, dispositivo regulamentando a disponibilização
recíproca de cadastros de assinantes entre todas as prestadoras, em função das autorizações
de STFC e LDN/LDI que as prestadoras do SMP receberão.

Atenciosamente,

Alberto Pavie Ribeiro
(OAB-DF 7077 – CPF 267.358.731-49)


