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Artigo 1

Este instrumento tem por finalidade estabelecer diretrizes para implementação do Serviço Móvel
Pessoal – SMP, como sucedâneo do Serviço Móvel Celular – SMC, compreendendo o
estabelecimento de premissas para:
I – adequação de regulamentos e normas, incluindo destinação de faixas de radiofreqüência
para a prestação do serviço;
II – elaboração de edital licitatório para prestadoras de SMP; e
III – substituição de instrumentos de concessão e autorização de prestadoras de SMC por
autorizações de SMP.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

Comentários
O inciso I do artigo 214 da LGT prevê que “os regulamentos, as normas e as outras regras em
vigência serão gradualmente substituídos pela regulamentação emanada pela Agência”. O grupo
TI, com base no principio de certeza do direito, sob os pontos de vista jurídico, competitivo e
estratégico, solicita que sejam explicitados os regulamentos e as normas que, em conformidade
com o inciso I do Artigo 1, serão objeto de adequação e o “timing” de tal adequação. Também
não está claro quando será conhecido o texto do termo de autorização do SMP, considerando-se
oportuno que este texto seja inserido no Edital ou no Regulamento SMP.

EMENDA
Art. 1, inciso III:
Inserir, ao final do inciso III, o seguinte texto: ”, no prazo de 30 dias, contados a partir da data da
solicitação da interessada”.

Motivação
Faz-se necessário que as prestadoras de SMC saibam o prazo que decorrerá para a obtenção
do novo instrumento de autorização.
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Artigo 2

Estas diretrizes levam em conta a legislação vigente aplicável, em especial:

I – a Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997 – LGT;
II – o Plano Geral de Outorgas – PGO, aprovado pelo Decreto n.º 2.534, de 2 de abril de 1998;
III – o Decreto n.º 2.617, de 5 de junho de 1998, que dispõe sobre a composição do
capital social de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações;
IV – o Regulamento de Licitação para Concessão, Permissão e Autorização de Serviço de
Telecomunicações e de Uso de Radiofreqüência, aprovado pela Resolução n.º 65 da Anatel, de
29 de outubro de 1998;
V – o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 73 da
Anatel, de 25 de novembro de 1998;
VI – o Regulamento para Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 101 da Anatel, de
4 de fevereiro de 1999;
VII – o Regulamento sobre Procedimentos de Contratação de Serviços e Aquisição de
Equipamentos ou Materiais pelas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela
Resolução n.º 155 da Anatel, de 5 de agosto de 1999;
VIII – a Norma n.º 7/99 – Anatel, que dispõe sobre os “Procedimentos administrativos para
apuração e repressão das infrações da ordem econômica e para o controle dos atos e contratos
no setor de telecomunicações”, aprovada pela Resolução n.º 195 da Anatel, de 7 de dezembro
de 1999; e
IX – a Resolução n.º 227, da Anatel, de 26 de junho de 2000, que destina faixas de
radiofreqüência para implantação de sistemas de telecomunicações móveis terrestres.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

EMENDA
Supressão do inciso VII, que faz referência à Resolução nº 155, de 16 de agosto de 1999, e
inclusão de novos incisos para incluir, dentre o conjunto normativo básico de regência do
serviço, o Regulamento Geral de Interconexão aprovado pela Resolução nº 40, de 23 de julho de
1998, e o Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofreqüências,
aprovado pela Resolução nº 68, de 20 de novembro de 1998.

Motivação
A aplicação da Resolução 155 às empresas prestadoras de serviços telecomunicações em
regime privado é medida restritiva de direitos e impositiva de obrigações que, carecendo de
qualquer amparo legal, é inconciliável com o sistema jurídico. A submissão das autorizadas de
SMP à referida resolução configuraria proceder da Administração contrário aos princípios
constitucionais regedores da atividade econômica, especialmente o da livre iniciativa e o da livre
concorrência, os quais, como determina a LGT, são princípios que devem reger a prestação de
serviços em regime privado.

Além disso, o incentivo ao mercado nacional haverá de ser buscado pelo Poder Público na forma
da lei federal (Constituição Federal, artigo 219), e não aleatoriamente e sem amparo legal, com
desrespeito aos direitos do prestador do serviço. Outrossim e também nos termos da Lei Maior,
apenas as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e com sede e
administração no País é que merecerão, tão somente nos termos da lei, tratamento favorecido
(C.F., artigo 170, inciso IX).

Por fim, ainda que tal Resolução pudesse ser considerada aplicável aos prestadores de serviços
de telecomunicações em regime privado, o artigo 1º do regulamento sobre procedimentos de
contratação de serviços e aquisição de equipamentos ou materiais torna impraticável tal
aplicação, quando fixa como objeto de tal norma a operacionalização de disposições contratuais
contidas nos instrumentos de outorga do STFC e do direito de exploração de satélite brasileiro.
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Sobre a inclusão, dentre as normas de referência, da Resolução nº 40 (Regulamento Geral de
Interconexão), trata-se de medida necessária ao esclarecimento, aos interessados e prestadores
de serviços afetados pelas Diretrizes propostas, do modo em que se dará cumprimento ao artigo
147 da LGT.

Também deve ser reparada a falha consistente na ausência de referência à Resolução 68. De
fato, o Regulamento de cobrança de preço público pelo direito de uso de radiofreqüências
reveste-se de grande importância para o completo entendimento do artigo 31, parágrafo único,
das Diretrizes propostas, uma vez que o texto, da forma como proposto, presume que a Anatel
poderia fixar qualquer preço para a faixa adicional de 10 Mhz a ser destinado as bandas A e B,
ao abrigo do artigo 48, § 1º, inciso IV. Isto, porque tal disposição legal é inaplicável aos serviços
prestados em regime privado, uma vez que tem sua aplicação expressamente restrita às
outorgas de prestação de serviços efetivadas mediante concessão ou permissão, quando
declarada inexigível a licitação.
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Artigo 3

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.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

Comentários
Dito que os artigos de 1 a 3 classificam os serviços de Banda A, B, C, D, E como serviços
móveis pessoais fornecidos em regime privado e de interesse coletivo julga-se que o SME,
considerando-se que a definição dada pela normativa sobrepõe-se amplamente àquela do SMP
e em virtude do fato de que tal serviço é perceptível pelos usuários como serviço similar ao
serviço móvel celular, sugere-se que o SME seja condicionado às mesmas obrigações do SMP.
Julgam-se, para tais, aplicáveis os artigos 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 e 26 das
diretrizes em objeto também ao SME.

Na falta de uma uniformidade em termos de obrigações para o SMP e o SME se determinaria,
como uma situação de fato e de direito, uma assimetria competitiva e normativa da qual deveria
se aprofundar o impacto e a importância sobre os perfis jurídicos e de "competition law".
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Artigo 4

Aplicam-se, ainda, a estas diretrizes as seguintes definições:

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; e
II – Área de Prestação: área geográfica, composta por um conjunto de áreas de registro,
delimitada no Termo de Autorização, na qual a Prestadora de SMP está autorizada a explorar o
serviço.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

Comentários
Considerando-se que na Audiência Publica comentou-se sobre uma iminente variação das áreas
de tarifação do STFC e que isto gera um impacto sobre o “business plan” emerge a exigência de
conhecer antes da licitação as novas áreas de tarifação.

EMENDA
Art. 4, inciso I:
Substituir a palavra “tarifação” pelas palavras “numeração secundária”.

Motivação
Considerando-se as dificuldades para se estabelecer a convergência dos serviços, dada a
enorme diferença prática entre o SMP e o STFC em termos de tarifação, necessário se faz a
inserção de um elemento comum, no caso, a numeração secundária.
De fato, a tarifação, seguindo o critério estabelecido nas Diretrizes objeto da CP 241/00, não
permitirá a almejada convergência com o STFC, pois os critérios não guardam identidade. Tome-
se como exemplo uma chamada do STFC de uma área de registro para outra: só haverá
necessidade do CSP se não se tratarem de áreas conurbadas. Assim, a Anatel deve procurar a
compatibilização desse tipo de situação com as diretrizes traçadas para o SMP, sendo que uma
das formas de o fazer é adotando o conceito de numeração secundária como definidor das áreas
de registro, o que ora se sugere.

Ainda com relação ao tema, é muito importante que a Anatel expressamente informe qual a
regulamentação aplicável na definição das áreas de registro, quer seja mantida a determinação
de associação à área de tarifação, quer se adote o conceito de numeração secundária, ora
proposto, bem como se estabeleça de que forma e em que condições tal regulamentação poderá
ser alterada pela Anatel, sempre garantido, dado o objetivo de convergência declarado pela
Anatel, o mesmo tratamento para o SMP e para o STFC.

Art. 4, inciso II
Inserir após as palavras " área geográfica,", as palavras "Região I, II ou III,".

Motivação
Entende-se razoável explicitar no texto a identidade das três áreas de prestação do SMP com as
Regiões I, II e III do PGO.
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Artigo 5

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.

§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.
§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 E PROPOSTAS DE EMENDA

EMENDA
Art. 5 caput:
Inserir no caput após “Área de Registro SMP,” as palavras “entendendo-se como área de registro
a área de numeração secundaria”.

Motivação
Além do quanto já ponderado com relação ao artigo 4º das Diretrizes, verifica-se que a inserção
do CSP, nas atuais áreas de registro, deverá gerar várias situações absurdas como os casos de
chamadas destinadas a localidades diferentes mas que sejam tratadas dentro de uma mesma
CCC. Se a área de registro não for à mesma, a chamada será encaminhada para a carrier de
LDN/LDI, voltando para a CCC e indo até o destino pelos meios da prestadora do SMP. A carrier
de LDN/LDI terá apenas o papel de registro, aumentando os custos de forma desnecessária,
apenas para manter o conceito artificialmente criado e que desconsidera a topologia e a
funcionalidade das redes envolvidas. Ademais, este procedimento poderia dar o direito à
operadora de longa distância de pleitear a entrega da chamada na ERB, e não mais na CCC,
encarecendo ainda mais os custos das chamadas, prejudicando a competição e encarecendo os
preços para os usuários.

Entendemos, também por esta razão, que a Anatel deveria rever o conceito de área de registro,
reiterando-se que a melhor solução para tanto seria estabelecer uma área de registro igual à
área de numeração secundária, medida capaz de minimizar problemas tais como estes aqui
citados.

EMENDA
Art. 5 § 2:
• Inserir após as palavras "Longa Distância" as palavras "Nacional ou Internacional";
• Inserir após a palavra "originada" as palavras "também considerando quanto previsto no 'art.

21".
Motivação

Para maior clareza e guardando coerência com o restante do texto que sempre qualifica as
chamadas de Longa Distância, acrescentado as modalidades das chamadas
(nacional/internacional).
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Artigo 6

A Anatel, com base no que determina o art. 214, I, da LGT, editará regulamentação para o SMP
em substituição aos regulamentos e normas que disciplinam o SMC, conforme determinado
neste capítulo, observado o disposto no art. 34.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

EMENDA
Art. 6:
Após o "art. 34" inserir "a exclusão do disposto no inciso IV do art. 34".

Motivação
A reordenação do setor radiomóvel no Brasil e a criação de operadores pan-regionais e também
nacionais, comporta a necessidade que também aos atuais operadores do SMC que decidam
não adaptar o próprio status jurídico à nova condição de operador SMP – também em virtude de
objetivas dificuldades nesta transição – seja dada a possibilidade de consolidar as próprias áreas
de atividade no âmbito das novas regiões do SMP.

EMENDA
Art. 6, inserir um Parágrafo único:
Acrescentar o seguinte Parágrafo único: “A nova regulamentação não terá efeito sobre as
prestadoras de SMC que não optarem pela substituição de seus instrumentos de concessão ou
de autorização”.

Motivação
Necessidade de garantir um quadro jurídico bem determinado para as prestadoras de SMC que
não optarem pela conversão de seus instrumentos de concessão ou autorização.
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Artigo 7

É vedada a uma mesma prestadora, sua controladora, controlada ou coligada, a prestação de
SMP, SMC ou ambos por meio de mais de uma autorização ou concessão, em uma mesma área
geográfica de prestação de serviço, ou parte dela.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

EMENDA
Art. 7, caput:
Substituir as palavras "ou ambos" pelas palavras ", SME ou pares dos serviços SMP, SMC e
SME,".

Motivação
A necessidade de tutelar o desenvolvimento justo e igualitário da competição em cada área
geográfica entre velhos e novos serviços radiomóveis requer especial atenção também aos
operadores que fornecem o SME; por este motivo julga-se oportuno que não seja permitido a
nenhum operador competir numa dada área geográfica através de mais de uma autorização ou
concessão de tipo SMP, SMC e SME.
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Artigo 8

As alterações no controle societário de prestadora de SMP estarão sujeitas a controle pela
Anatel para fins de verificação das condições indispensáveis à expedição e manutenção da
autorização.

Parágrafo único. São condições indispensáveis à expedição e à manutenção da autorização,
entre outras, aquelas previstas no art. 7º destas diretrizes, no art. 10, § 2º do PGO e no art. 133
da LGT.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

Comentários
O Grupo Telecom Itália acredita que o conceito de “alterações no controle societário” deve
considerar também os casos relativos à mudança/transferência de controle societário.

EMENDA
Art. 8, caput, sugere-se a seguinte redação:
“As alterações no controle societário de prestadora de SMP não estarão sujeitas à aprovação da
ANATEL, ficando apenas submetidas ao seu controle para fins de verificação das condições
indispensáveis à expedição e manutenção da autorização.”.

Motivação
Redução de entraves burocráticos.

EMENDA
Art. 8, Parágrafo único:Após as palavras "manutenção da autorização" suprimir as palavras
"entre outras"
Acrescentar após “art. 133 da LGT.” as palavras “, e aquelas previstas no Edital.”

Motivação
Na ótica da certeza do direito é necessário que sejam explicitadas todas as condições
indispensáveis para a obtenção e para a manutenção da autorização.
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 Artigo 10

Aplicam-se às prestadoras de SMC o disposto no inciso IV dos artigos 34 e 35 destas diretrizes,
no tocante à transferência de controle societário e consolidação de concessões e autorizações.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

EMENDA
Art. 10:
Substituir as palavras "no inciso IV dos artigos 34 e" com "do artigo".

Motivação
Em conformidade com a emenda sugerida para o art. 6º no qual salienta-se a necessidade de
garantir um quadro jurídico certo para os operadores de SMC que não optarem pela conversão
do seu instrumento jurídico, (necessidade justificada, também, pela exigência de não modificar
as condições fixadas no Edital), considerando-se que não são claros os termos da conversão e,
especialmente, os ônus eventuais, e ainda, a necessidade de não introduzir assimetrias entre os
operadores móveis nas diferentes faixas, não se considera justificada a imposição aos
operadores SMC do inciso IV do art. 34.
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Artigo 11

O espectro de radiofreqüências destinado à prestação do SMP fica subdividido nas seguintes
subfaixas:

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

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

III – Subfaixa “C”:
Transmissão da Estação Móvel: 1710 MHz a 1725 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1805 MHz a 1820 MHz

IV – Subfaixa “D”:
Transmissão da Estação Móvel: 1725 MHz a 1740 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1820 MHz a 1835 MHz

V – Subfaixa “E":
Transmissão da Estação Móvel: 1740 MHz a 1755 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1835 MHz a 1850 MHz

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

Comentários
As subfaixas destinadas para o SMP encontram-se utilizadas pelo Serviço Fixo, ponto a ponto,
devendo ser limpas para a implementação dos sistemas do SMP. A faixa destinada para a
Banda C é a mais crítica tendo em vista que existem mais de 700 enlaces utilizados pela
EMBRATEL nas principais cidades do País.

Não está explícito nas diretrizes a quem caberá o ônus pela limpeza das subfaixas. Entretanto, a
ANATEL aprovou a Resolução nº 231, (§ 1º, art. 4º) publicada no Diário Oficial de 24.07.2000,
que trata do assunto, estabelecendo que a responsabilidade pelo remanejamento dos atuais
usuários das radiofreqüências será do vencedor da licitação.

Com o objetivo de imprimir maior transparência ao processo licitatório, sugere-se que a Anatel
publique a relação de estações autorizadas a utilizar as referidas faixas de freqüências, quem as
utiliza e para que fins, definindo também o prazo e as condições da “limpeza”, de modo a permitir
aos licitantes uma avaliação do volume financeiro envolvido neste procedimento.

Relativamente às subfaixas adicionais para as Bandas A e B, da forma como destinadas,
acrescentam mais uma dificuldade para operacionalizar o serviço, já que a expansão prevista,
para as duas bandas A e B, está integralmente na banda C do PCS (canalização norte-
americana),  dificultando o uso de  terminais  já  existentes  no  mercado  e  sintonizados para tal
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banda c norte-amerciana, especialmente na realização de roaming regional e internacional.
Sugere-se à Anatel alterar tal destinação lançada nas diretrizes, para evitar este problema.

O Grupo Telecom Itália salienta, outrossim, que a extensão de faixa prevista para as atuais
prestadoras (concessionárias de faixa A e B) deveria ser concedida na faixa de 1.800 MHz e não
na faixa dos 1.900 MHz.

As razões do pedido de modificação são principalmente duas: (i) A primeira razão é que os
usuários poderiam se beneficiar de um serviço nacional na mesma faixa de freqüências com
uma cobertura muito mais capilar do que aquela que será provida pelas operadoras de SMP nas
Subfaixas C, D e E. Os usuários, nesse caso, poderiam adquirir aparelhos mais econômicos,
como por exemplo, os aparelhos GSM 1800 simples, ao invés dos caros dual mode - dual band,
ou até dual mode - triple band. (ii) A segunda razão refere-se à disponibilidade de infra-
estruturas. Conceder a extensão na faixa 1.900 MHz significaria a obrigação, para os operadores
existentes, de investir em tecnologia provavelmente diferente daquela utilizada pelos novos
operadores, com impactos negativos sobre as infra-estruturas instaladas no País, em termos de
duplicação de investimentos e de menor capilaridade do serviço.

EMENDA
Art. 11, inserir um Parágrafo único:
Inserir como Parágrafo único: “A prestadora de SMP poderá utilizar a tecnologia de sua escolha
para implantar as redes de suporte à prestação do SMP .”

Motivação
É necessário tornar explícitas a liberdade de escolha por quanto concerne às diversas soluções
tecnológicas oferecidas pelo prestador, liberdade já afirmada durante a audiência.
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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:

I – o uso da radiofreqüência se dará em caráter primário e restrito à respectiva Área de
Prestação;
II – o direito de uso de radiofreqüência será condicionado à utilização eficiente e adequada da
mesma; e
III – o compartilhamento da radiofreqüência poderá ser autorizado pela Anatel se não implicar
em interferência prejudicial nem impuser limitação à prestação do SMP.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

Comentários
Considera-se necessário que seja esclarecido se a prorrogação do prazo da autorização de uso
de radiofreqüências será oneroso ou não.

É também oportuno que a Anatel especifique os critérios e os métodos que serão utilizados para
avaliar a utilização eficiente e adequada das radiofreqüências.

Ademais, considera-se necessário também esclarecer com um nível maior de detalhes o que se
considera como sendo “compartilhamento” das radiofrequências e, em qual medida tal
subdivisão pode influir sobre as freqüências (15 + 15 MHz) autorizadas por ocasião das
licitações. Seria, também, oportuno estabelecer limites mínimos de faixas de freqüências
autorizadas a cada prestadora que não poderiam ser objeto de “compartilhamento”.

EMENDA
Art. 12, caput:
• No caput do art. 12 acrescentar após "o direito de uso" a palavra "comercial"
• Substituir as palavras "quinze anos" pelas palavras “vinte anos” e a estas, acrescentar "a

decorrer da data de inicio da operação comercial do serviço".
Motivação

O período de vinte anos previsto em termos de direito de uso das radiofreqüências, deve
decorrer a partir da data de lançamento comercial do serviço, salva a necessidade, para o
operador, de utilizar as freqüências expedidas também num período anterior a tal data com a
única finalidade de efetuar os necessários controles técnicos e testes.

A substituição do período de quinze anos por um de vinte anos justifica-se a partir do momento
que o direito de uso de radiofreqüências é prorrogável apenas uma vez, em obediência a
legislação já existente. Dessa forma, um prazo maior confere às operadoras maior segurança
jurídica.
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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.

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.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

Comentários
A Anatel deveria esclarecer a relação entre os preços previstos para o SMP e a atual estrutura
de preços do SMC, assim como para as chamadas de longa distância.

Adicionalmente deveria ser esclarecido a relação entre os preços do SMP e a estrutura atual dos
preços de interconexão para redes fixas e móveis, sempre levando em consideração os artigos
129 e 136, parágrafo segundo da LGT.

EMENDA
Art 13, caput:
Eliminar o resto da frase após “discriminatórios”.

Motivação
A LGT, ao tratar dos preços dos serviços prestados em regime privado estabelece a liberdade
como regra. Logo, é contrário à lei que a regulamentação defina em que condições os preços
podem variar. Poderão variar de qualquer modo desde que mantidos os princípios celebrados
pela LGT e respeitado o direito dp usuário de não ser discriminado.

EMENDA
Art. 13, Parágrafo único:
Sugere-se a eliminação.

Motivação
Todos os princípios estabelecidos pela Lei Geral para a prestação dos serviços de
telecomunicações determinam o reconhecimento, aos serviços prestados em regime privado, do
caráter próprio da atividade econômica, com aplicação dos princípios constitucionais da
liberdade de iniciativa e da livre concorrência, dentre outros, consoante artigo 126 da LGT.

Da aplicação de tais princípios resulta que aos serviços prestados em regime privado não se
poderá conferir disciplina que, direta ou indiretamente, afaste a aplicabilidade dos princípios
constitucionais, devendo a Administração conter-se na exigência constitucional e legal de
mínima intervenção na vida privada.

Além disso, mais ainda se evidencia o equívoco no tratamento aos prestadores de SMP das
Bandas A e B quando se constata que à disposição legal invocada pelo parágrafo único do artigo
13 das Diretrizes em questão – art. 129 da LGT – faz referência à seleção de prestadora em
procedimento licitatório, circunstância que sequer se aplica aos prestadores de SMC na Banda
A.

De fato, de pouco adianta que os instrumentos de concessão do serviço que pretende a Anatel
extinguir – o SMC – façam referências a valores tarifários máximos, em estrutura de tarifas que
não será transportada para o SMP, porque não é essa circunstância aquela determinada pela
LGT para operar sobre a liberdade tarifária. O que a lei elegeu como cisrcunstância relevante é o
disposto no no § 2º do art.136, comando legal que, ao tratar de outorga de autorização nos
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casos em que seja exigível a limitação ao número de autorizadas, determina que “as prestadoras
serão selecionadas mediante procedimento licitatório”, hipótese que certamente não alcança a
situação das atuais concessionárias de SMC, selecionadas em concorrência pública efetivada
anteriormente a vigência da própria LGT e a posterior transformação, por previsão normativa, de
seus instrumentos jurídicos em autorizações de outro serviço de telecomunicações.

Além disso, é defeso à Administração estabelecer tratamento não isonômico entre as
prestadoras de serviços de telecomunicaçõesm especialmente aquelas prestadoras de uma
mesmo serviço (cf. Art. 127, VI, da LGT).

Assim, caso persista o entendimento equivocado sobre a vinculação das prestadoras de banda A
e B aos valores máximos ofertados em licitação para a prestação de outro serviço – o SMC –,
deverá a Anatel, como única medida apta a destinar tratamento isonômico a todas as prestadora
de SMP, eleger como fator de julgamento na licitação das Bandas C, D e E os preços dos
serviços para os usuários, sujeitando todos os prestadores a mesma ordem de restrição quew se
pretende impor Às prestadoras de SMP das Bandas A e B.

Por fim, de se supor que houve engano ao deixar de prever, em relação aos valores
remuneratórios máximos, o mecanismo de revisão, além do reajuste, uma vez que tais valores
foram ofertados em licitação pública sob a garantia de reajuste e revisão. Assim, se entende a
Anatel que a vinculação se aplica para tolher a liberdade das prestadoras, haverá também de se
aplicar pára garantir-lhes os seus direitos. Logo, caso não acolhida a sugestão para a supressão
do parágrafo único do artigo 13, imperativo que se inclua, após a palavra “reajuste” as palavras
“e revisão”.
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Artigo 15

A remuneração pelo uso das redes será pactuada entre as prestadoras, observado o disposto no
art. 152 da LGT e na regulamentação.

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 E PROPOSTAS DE EMENDA

Comentários
Considera-se oportuno que a Anatel esclareça se a nova regulamentação do serviço SMP
permite efetuar a interconexão direta entre operadores pertencentes às diversas áreas de
concessão. Julga-se, então, necessário que a Anatel indique se, por exemplo, se um operador
SMP pertencente à Região I pode se interligar com um operador SMP pertencente à área II.

EMENDA
Art. 15 caput:
Inserir após a palavra “prestadoras” o texto “a partir de um teto estabelecido na legislação
competente”.

Motivação
A exemplo do que estabeleceu na legislação das “espelhinhos”, a Anatel deve estabelecer um
teto para negociação. A ausência deste irá gerar um ambiente de conflito entre todas as
operadoras, com a aplicação de diferentes parâmetros de negociação entre as empresas,
gerando dezenas de casos para arbitragem da Agência.

EMENDA
Art. 15, parágrafo único:
Sugere-se eliminar o parágrafo único.

Motivação
Não se verifica a possibilidade de, na prática, dar cumprimento à referida disposição, ainda mais
com preços livres para os usuários.

A tutela da concorrência deverá, por outro lado, garantida pelos usuais procedimentos antitruste,
previstos na legislação e os casos de dumping e de abuso do poder econômico devem ser
remetidos à apreciação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, com base no
disposto no art. 7º da LGT e na forma da regulamentação editada pela Agência.
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 Artigo 17

A prestadora cumprirá as metas de qualidade fixadas pela Anatel para o SMP, nos termos da
regulamentação.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

Comentários
Considera-se que o Protocolo relativo aos objetivos de qualidade deva ser definido – através de
Consulta Pública – contextualmente à oferta.

EMENDA
Art. 17:
Acrescentar após "regulamentação." a frase "Tais objetivos devem ser razoáveis e em acordo
com aqueles previstos para prestadores de SMC.”.

Motivação
Para evitar assimetrias competitivas entre o serviço SMC e o serviço SMP apresenta-se
oportuno uma definição dos objetivos de qualidade para o serviço SMP coerente com o fixado
para o serviço SMC.
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 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.

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 E PROPOSTAS DE EMENDA

Comentários
Julga-se oportuno que a ANATEL defina com maior clareza o “cronograma” referido no parágrafo
único do artigo 18, sobretudo às vistas do fato que as atuais tecnologias móveis utilizadas para a
exploração do SMC já fazem uso de sistemas cujas estruturas de sincronismo, indicação,
numeração, comutação e acompanhamento do trafego são de comprovada convergência com o
STFC.

EMENDA
Art. 18, Parágrafo único:
Inserir após as palavras "Será estabelecido" as palavras "diretamente no Regulamento indicado
no Artigo 6".

Motivação
Julga-se oportuno que seja definido o regulamento em que será fixado o “cronograma” indicado
no Parágrafo único. Para tal propósito, sugere-se o regulamento do SMP, indicado no artigo 6
das diretrizes.
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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.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

Comentários
O Grupo Telecom Italia julga que no caso em que uma prestadora obtenha uma autorização de
SMP numa determinada Região e ao mesmo tempo decida renunciar às radiofrequências numa
determinada área geográfica no interior desta Região, por motivo de sobreposição, a Área de
Prestação do SMP deve ser considerada igual à Área indicada na “Assinatura” do Termo de
Autorização excluindo a área objeto da prestação do serviço SMC. No caso de adaptação da
concessão/autorização SMC a área a ser indicada no Termo será a mesma área do SMC.

EMENDA
Art. 19:
Inserir ao final da disposição e precedidas de vírgula, as palavras “respeitado o padrão de
tecnologia utilizado na área visitada".

Motivação
Necessidade de tornar o texto mais claro, pois, da maneira como foi redigido, em caso de fusão
de várias empresas dentro de uma mesma Região com tecnologias diferentes, as prestadoras
não devem ser obrigadas a atender a todos os visitantes, mesmo os seus clientes,
independentemente das tecnologias que estes utilizem. De fato, a não obrigatoriedade de
atendimento no caso de inviabilidade técnica é a providência que melhor se coaduna com o
modelo criado pela Anatel, com puralidade de tecnologias, sem limitação pelo padrão já
existente e, também, com a caracterização do SMP como serviço local.
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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.

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

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

EMENDA
Art. 20, caput:
Inserir após as palavras "usuário visitante." a frase seguinte: "Anatel arbitrará as disputas em
matéria de preços propostos pelo operador móvel ao operador SMP para garantir preços justos e
não discriminatórios para o serviço de roaming.".

Motivação
Para tornar efetiva a obrigação referida no artigo 19, julga-se oportuno prever um procedimento
regulamentar relativo à arbitragem no caso de insucesso das negociações entre as prestadoras.
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Artigo 21

A Anatel promoverá licitação para expedição de autorizações de SMP, observado o disposto
nestas diretrizes.
§1º Serão expedidas, para cada uma das regiões I, II e III, previstas no Anexo I, até três
autorizações para prestação de SMP, cujas áreas de prestação coincidirão com as respectivas
regiões;

§2º Cada empresa licitante vencedora terá direito, ainda, a:

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.

§3º Não serão expedidas as autorizações previstas no parágrafo anterior para empresa que já
seja concessionária ou autorizada para prestação do mesmo serviço, em mesma área
geográfica, conforme regulamentação.
§4º As empresas licitantes que disputarem a autorização na Subfaixa “C” se obrigam a iniciar a
prestação do serviço até 30 de junho de 2001 ou seis meses após a assinatura do Termo de
Autorização, valendo o que ocorrer por último.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

EMENDA
Art. 21 § 2:
Substituir as palavras "licitante vencedora" pelas palavras "autorizada à prestação de SMP".

Motivação

Não se considera justificada a possível assimetria entre empresas de SMP vencedoras das
concorrências e empresas de SMP advindas do SMC com respeito ao direito à autorização para
a prestação do STFC de Longa Distância.

EMENDA
Art. 21 § 2, I;
Acrescentar após "de qualquer âmbito" as palavras "na região escolhida pelo operador SMP e
também em todo o território nacional,".

Motivação
Apresenta-se oportuno que seja claramente explicitada a possibilidade de adquirir uma
autorização sobre todo território nacional para o fornecimento do serviço STFC de Longa
Distância Nacional.

EMENDA
Art. 21 § 2, II;
Acrescentar após as palavras "Longa Distância Internacional" as palavras "na região escolhida
pelo ’operador SMP e também em todo o território nacional ";

Motivação
Apresenta-se oportuno que seja claramente explicitada a possibilidade de adquirir uma
autorização sobre o território nacional para o fornecimento do serviço STFC de Longa Distância
Internacional

EMENDA
Art. 21, inserir um novo § após o §4;
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Inserir o seguinte §: "Com a finalidade de promover um desenvolvimento eficaz dos serviços
SMP, os resultados das licitações indicadas no caput. serão dados a conhecer sem demora e, de
todas as maneiras, coerentemente com quanto disposto no art. 28.”.

Motivação
Considerada a necessidade de conhecimento do cenário competitivo resulta oportuna uma
rápida publicação dos resultados das competições.
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Artigo 22

O pagamento do preço público devido pela autorização será efetivado da seguinte forma:
I – O valor total proposto ou 50% (cinqüenta por cento) desse valor deverá ser pago na data da
assinatura do Termo de Autorização, sendo a importância a ser paga atualizada pela variação do
IGP-DI (Índice Geral de Preço – Disponibilidade Interna) da Fundação Getúlio Vargas, caso
ultrapasse doze meses, a contar da data de apresentação da proposta.
II – No caso de pagamento parcelado, o valor restante de 50% (cinqüenta por cento) deverá ser
pago no prazo de doze meses contados da assinatura do Termo de Autorização, atualizado pela
variação do IGP-DI (Índice Geral de Preço – Disponibilidade Interna) da Fundação Getúlio
Vargas, a contar da data de apresentação da proposta e, acrescido de juros simples de 1% (um
por cento) a partir da data de assinatura do Termo de Autorização.
Parágrafo único. O valor pago incluirá as autorizações previstas no §2º do art.21, quando
couber, bem como a autorização de uso de radiofreqüência, nos termos do art. 12.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

EMENDA
Art. 22, inciso I:
Eliminar a expressão “caso ultrapasse doze meses”, substituindo-a pela expressão “a cada
período completo de doze meses”.

Motivação
Necessidade de evitar dúvidas quanto à correta incidência da correção monetária, em
consonância com o que determina a legislação complementar do Plano Real, no que pertine aos
contratos em que seja parte a Administração Pública.

EMENDA
Art. 22, inciso II:
Eliminar, no inciso II do caput do art. 22, a frase "no prazo de doze meses contados a partir da
assinatura do Termo de Autorização" inserindo em seu lugar "ao longo do prazo de vigência da
autorização de uso de radiofrequências, em 15 parcelas anuais, iguais e sucessivas”.

Acrescentar, ainda, após a expressão “data de apresentação da proposta”, a expressão “a cada
período completo de doze meses”, em coerência com a sugestão acima, referente ao inciso I, no
mesmo sentido.

Motivação
A finalidade da sugestão de extensão do prazo de pagamento é permitir que o impacto do
pagamento não incida sobremaneira sobre o start-up do serviço SMP, penalizando os anos
iniciais sobre qual já incidem de maneira significativa os maciços investimentos para o
desenvolvimento da rede.
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Artigo 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, §2º
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 desta Diretriz 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.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

Comentários
Considera-se o fato que a Anatel interpretou o art. 10, §2 do PGO no sentido de excluir a
possibilidade de fornecimento do serviço, para os operadores incluídos nas restrições de tal
artigo até 31.12.2003 (ou seja, no caso de cumprimento dos objetivos de serviço universal e
expansão até o 31.12.2001), mas não no sentido de impedir a possibilidade de participar da
licitação, isto é, de receber a autorização, impedimentos que não encontram explicitas previsões
nas diretrizes objeto do comentário.

Dito isto, seria oportuno um esclarecimento quanto a possibilidade de que empresas ou grupos
que detenham até 19,9% do capital votante de uma entidade, mesmo que indiretamente ligadas
(sem vínculos de controle ou gestão) sejam admitidos à competição para as licenças de Subfaixa
“C”.

Além disso caso fosse admitido, seria oportuno que Anatel esclarecesse se a satisfação das
“metas” referidas no primeiro parágrafo seja sempre a condição a ser satisfeita para poder
prestar os serviços ou eventualmente adquirir a maioria do capital votante.

O Grupo Telecom Italia julga, por último, de especial importância que, durante o tempo interposto
entre a adjudicação da licença e o atingimento das “metas” de rede fixa, a sociedade
adjudicatária possa proceder à construção da rede necessária à prestação do serviço, de
maneira a iniciar a prestação do mesmo no momento em que a regulamentação aplicável assim
o permita.

EMENDA
Art. 23, caput:
• Substituir " A autorização para prestação de SMP a empresa que "por “A prestação do SMP

por parte da empresa que”;
• Substituir " somente produzirá efeitos após o cumprimento das obrigações de

universalização e expansão nos prazos previstos no art. 10, §2º do PGO." por “somente será
possível após o cumprimento das obrigações de universalização e expansão que deve ser
efetivado 30 (trinta) dias antes do vencimento previsto no ’art. 10, §2 do PGO.”.

Motivação
O Grupo Telecom Itália julga que o atendimento das metas seja a única condição relevante para
começar a oferta comercial do SMP. Não resulta, por outro lado, consistente nenhum vínculo
entre o alcance das metas e a expedição de atos de autorização, tais como "Termo de
Autorização" e "outorga de autorização do uso de radiofreqüências".
Julga-se outrossim, que o controle sobre a obtenção das metas deva acontecer em períodos
curtos e certos. Julga-se outrossim, que o controle sobre a obtenção das metas deva acontecer
em tempos curtos e certos.
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EMENDA
Art. 23 §1:
Eliminar as palavras “só será expedida quando da comprovação do cumprimento das metas
referidas no caput “ substituindo-as pelas palavras “acontecerá quando da assinatura do Termo
de Autorização.”

Motivação
O planejamento dos investimentos por parte do operador SMP, incluída a necessária fase de
provas e controles técnicos, deve acontecer em um contexto de total certeza dos direitos da
operada consubstanciados por intermédio da assinatura e publicação do Termo de Autorização
para Exploração do SMP e do Ato de Outorga de Autorização do uso de radiofreqüências.

EMENDA
Art. 23: inserir um novo parágrafo após o 1º, com a seguinte redação:
“Para os fins deste artigo, considera-se prestação do serviço a sua oferta comercial aos
interessados, para fruição imediata, com regularidade e continuidade.”

Motivação
Com o objetivo do rápido desenvolvimento do SMP, resulta necessário que os operadores
vencedores das licitações, que ainda não possam iniciar a prestação dos serviços, em razão de
detenção de concessão de STFC, ou da condição de coligados, controlados ou controladores de
concessionária de STFC, possam realizar as necessárias atividades de instalação e de controles
técnicos, inclusive testes, desde a assinatura do termo de autorização, o que não configura a
prestação do serviço, única atividade que está condicionada ao cumprimento de metas, nos
termos do PGO.
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Artigo 24

A licitação referida no artigo anterior obedecerá ao procedimento previsto no Regulamento de
Licitação para Concessão, Permissão e Autorização de Serviço de Telecomunicações e de Uso
de Radiofreqüência da Anatel.

§1º Será considerada como fator de julgamento a maior oferta de preço público pela autorização,
respeitado o preço mínimo fixado em Edital.
§2º A licitação considerará a avaliação da proposta de preço e o exame da documentação de
habilitação da empresa licitante vencedora.
§3º No exame da documentação de habilitação serão verificadas a habilitação jurídica, a
qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e a regularidade fiscal, bem como o
preenchimento das condições subjetivas para obtenção da autorização.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

Comentários
Com a finalidade de um desenvolvimento eficaz dos procedimentos previstos para a licitação,
resulta oportuno que o exame do edital possa ser feito com razoável antecipação relativa à
apresentação das ofertas de preço público.

EMENDA
Art. 24 §3:
Inserir ao final do § 3 do art. 24 “previstas no artigo 133 da Lei 9472/97”.

Motivação
Necessidade de esclarecer o texto.
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Artigo 25

A empresa licitante vencedora deverá assumir compromisso de atendimento mínimo para a
expedição de autorização para prestação do SMP, nos termos do art. 135 da LGT.

§1º O compromisso a que se refere o caput será definido em Edital que fixará os índices e
critérios para atendimento e cobertura do serviço.
§2º O compromisso abarcará, entre outras, obrigação de atendimento às capitais de Estado, aos
municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e, na Região II, também ao Distrito
Federal, até 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do respectivo Termo de Autorização.
§3º Uma localidade será considerada atendida quando a área de cobertura contenha, pelo
menos, 80% da área urbana.
§4º O não cumprimento dos compromissos, inclusive em decorrência do mencionado no §1o do
art. 23, sujeita a autorizada às sanções previstas em Edital e na regulamentação, podendo
resultar na extinção da autorização.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

Comentários
Deve ser definida, sem a possibilidade de erros, a área urbana tomada como referência para a
obrigação de cobertura, devendo ser explicitada nestas diretrizes ou no Edital.

Ademais deve ser eliminada a possibilidade de variações ou discussões quanto à área urbana
tomada como referência para a obrigação de cobertura. Se “área urbana” já não for conceito
estabelecido em norma vigente, hipótese em que tal norma deve ser expressamente
mencionada, faz-se necessária tal providência nas Diretrizes ou nas normas específicas.

EMENDA
Art. 25 §2:
Eliminar no § 2 do art. 25 após “obrigação do atendimento” as palavras “a capitais de Estado”.

Motivação
A obrigatoriedade de atender as capitais de Estado atinge muito a competitividade das novas
entrantes e não ajuda aos usuários. Capitais de Estado como Acre, Rondônia, Amapá, Roraima
não seriam beneficiadas por contar com cinco prestadoras, tendo em vista que atualmente já
contam com duas operadoras. As operadoras entrantes do SMP, entretanto, seriam muito
prejudicadas em termos de custos e competitividade por atender localidades sem demanda.
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Artigo 26

A obtenção de autorização por empresa licitante ou consorciada que, diretamente ou por suas
controladoras, controladas ou coligadas, já seja prestadora de SMP ou SMC em área contida na
região licitada será condicionada à:

I – assunção de compromisso de transferência do seu instrumento de concessão ou autorização
a outrem ou desvinculação societária, no prazo de até seis meses contado a partir da data de
assinatura do Termo de Autorização; ou
II – renúncia, nas áreas geográficas coincidentes, de nova autorização de serviço e de outorga
de radiofreqüências associadas.
§1º É vedada a prestação do serviço objeto da nova autorização antes do cumprimento do
compromisso previsto no inciso I ou da renúncia prevista no inciso II.
§2º Caso não seja concretizada a transferência prevista no inciso I, a renúncia referida no inciso
II será considerada efetiva de pleno direito.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

Comentários
O Grupo Telecom Italia julga oportuno esclarecer se é possível para uma sociedade que venha a
obter uma autorização para o SMP numa determinada região, renunciar, sucessivamente à
assinatura da autorização, à licença e às freqüências numa parte de tal região, caso venha a
adquirir uma empresa do SMC.

EMENDA
Art. 26, caput:
Substituir no caput do art. 26 as palavras "de SMP ou SMC" pelas palavras "de SMP, SMC ou
SME".

Motivação
Coerentemente com o afirmado na nossa emenda no art. 7 destas diretrizes, reitera-se a
necessidade de prever também para os operadores que fornecem o SME as mesmas cláusulas
de incompatibilidade previstas no art. 26 para os operadores que fornecem o SMP e o SMC.

EMENDA
Art. 26 inserir após o inciso II um novo §:
Ao art. 26 acrescentar o seguinte §: "Em caso da renúncia prevista no inciso II deste Artigo, os
renunciantes farão jus a um percentual de 90% do valor recebido pela União quando da licitação
das respectivas áreas resultantes.".

Motivação
Em caso da renúncia à nova autorização na área geográfica coincidente com a velha
autorização/concessão em conformidade com o inciso II, a mesma não deveria ser a título
gratuito.

Diversamente, a Anatel manteria a cota parte da oferta do vencedor sem título, considerando
que a mesma área seria objeto – quanto ao serviço SMP – de uma ulterior licitação. Desta
maneira a autorização seria vendida duas vezes.

A tal propósito, salienta-se, outrossim, a evidente disparidade de tratamento – em termos de
valor da autorização ganha – entre aqueles que participassem da competição SMP já tendo uma
concessão/autorização SMC na mesma área e de quem não a tivesse.

No caso da proposta do Grupo Telecom Itália não ser considerada como aplicável, de qualquer
maneira é imprescindível que a Anatel estabeleça um mecanismo de compensação para os
casos de renúncia, levando em conta, entre outros fatores, a extensão da área geográfica
envolvida, assim como a população residente na mesma.
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Artigo 28

A licitação será subdividida em três etapas, na seguinte ordem:

I – autorizações para prestação do SMP na subfaixa “C”;
II – autorizações para prestação do SMP na subfaixa “D”; e
III – autorizações para prestação do SMP na subfaixa “E”.

§1º As propostas e documentos de habilitação relativos a todas as subfaixas serão apresentados
simultaneamente.
§2º O início das etapas previstas nos incisos II e III ocorrerá somente após o término da etapa
precedente, com a homologação do resultado, assinatura do Termo de Autorização e devolução
dos envelopes do vencedor relativos às demais subfaixas da mesma Região.
§3º O retardamento das etapas relativas a uma Região não prejudicará o prosseguimento da
licitação, nas etapas subseqüentes, para as demais regiões.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

EMENDA
Art. 28 inclusão de novo parágrafo após o parágrafo 1:
Após o §1 inserir o seguinte §: "As propostas formuladas pelas bandas C, D e E serão
publicadas sem protelação e ao mesmo tempo.".

Motivação
A total publicidade das propostas econômicas formuladas pelas faixas C, D e E, além de garantir
a plena transparência do procedimento, pode permitir, aos operadores envolvidos no processo
de competição, a adequação das próprias ofertas econômicas em plena consciência.

EMENDA
Art. 28 inclusão de um novo§ depois do § 2:
Após o atual §2 inserir o seguinte novo §: "O procedimento administrativo relativo ao
desenvolvimento de cada etapa será efetuado com a máxima rapidez e de qualquer maneira
dentro dos 15 dias da entrega das propostas relativamente à faixa C, isto é, dentro dos 15 dias
da conclusão das etapas precedentes.".

Motivação
Com a finalidade de um desenvolvimento certo e de um rápido completamento das outras três
etapas previstas, resulta oportuna a previsão de um limite de tempo dentre o qual terminar o
desenvolvimento dos relativos procedimentos administrativos.

EMENDA
Art. 28 §2:
• Substituir a palavra "somente" com a palavra "imediatamente";
• Acrescentar Após "etapa precedente" as palavras "e no âmbito da mesma sessão";
• Acrescentar Após "homologação do resultado" as palavras "contextual para todas as três

licenças da mesma banda a serem designadas".
Motivação

Com a finalidade de garantir um rápido desenvolvimento das etapas relativas às bandas D e E
resulta oportuno prever que o início de tais etapas aconteça ao mesmo tempo da conclusão das
etapas precedentes a essas.



31

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.

Parágrafo único. Na contratação em questão, aplicam-se os procedimentos do regulamento
mencionado no art. 2º , inciso VII.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

EMENDA
Art. 2 inclusão de um novo parágrafo após o Parágrafo único:
Inclui-se após o Parágrafo único o seguinte novo parágrafo: "O disposto neste Artigo aplica-se
exclusivamente às autorizadas que sejam também concessionárias de STFC em qualquer
região.".

Motivação
Visando o processo de privatização dos serviços de telecomunicações, em agosto de 1995,
editou-se a Emenda Constitucional nº 8, ofertando maior maleabilidade ao texto constitucional,
ao dar nova redação ao inciso XI do art. 21:

“Art. 21. Compete à União:
(...)
XI – explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de
telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de
um órgão regulador e outros aspectos institucionais;” .

A organização dos serviços de telecomunicações foi disciplinada pela Lei nº 9.472 de 16 de julho
de 1997 – Lei Geral de Telecomunicações. Dentre as importantes definições trazidas pela nova
lei figura a classificação dos serviços quanto ao regime de sua prestação, podendo os mesmos
serem prestados no regime público ou no privado.

Independentemente da discussão doutrinária criada a partir de então, concernente à natureza
jurídica dos serviços prestados em regime privado, necessária a análise da regulamentação
sobre o tema.

A própria Lei Geral estabelece que os serviços prestados em regime público o serão através de
concessão ou permissão, tendo inclusive a obrigação do cumprimento de obrigações de
universalização e continuidade. A União compromete-se a assegurar a prestação destes
serviços, dentre os quais figura o serviço telefônico fixo comutado.

Para os serviços prestados em regime privado, a Lei Geral reservou a autorização para outorgar
sua exploração. Assim, seu art. 126 estabelece que “a exploração dos serviços de
telecomunicações no regime privado será baseada nos princípios constitucionais da atividade
econômica”.

Como fundamentos da ordem econômica encontra-se a livre iniciativa e a valorização do
trabalho humano, de acordo com o art. 170, caput, da Constituição Federal. Em cumprimento ao
texto constitucional, a Lei Geral impõe à Agência Nacional de Telecomunicações a observância
da exigência da mínima intervenção na vida privada, inclusive “assegurando que a liberdade
será a regra, constituindo exceção às proibições, restrições e interferências do Poder Público”
(art. 128, I).
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Dessa forma, impossível desassociar a prestação do Serviço Móvel Pessoal da legislação que o
regulamenta e ainda mais, dos princípios que o norteiam: é serviço de telecomunicações
prestado em regime privado, outorgado através de termo de autorização e regido pelos
princípios constitucionais da atividade econômica.

Sendo assim, as operadoras de SMP são obrigadas a observar e praticar, dentre outros
princípios, o da livre concorrência, que se constitui na livre manifestação da liberdade de
iniciativa. E para tanto, a Agência está legalmente impedida de prejudicar as atuações neste
sentido.

As operadoras devem ser livres para contratarem com quem desejarem, para escolherem seus
parceiros e definirem quais são as características e condições que lhes são mais favoráveis.

O seu planejamento, a quantidade de investimentos, a velocidade de construção de suas redes,
entre outras, são informações absolutamente confidenciais que significam a grande diferença e
sobrevivência dentro do ambiente competitivo.

Essas características, diferentes das exigidas ao Poder Público, imprimem velocidade e
garantem a competitividade de forma inequívoca e indispensável à atuação das empresas
privadas.

Por esta razão, o legislador tão bem diferenciou os serviços prestados em regime público e em
privado; impelindo ao primeiro, todas as formalidades e exigências de um contrato de
concessão, exigindo um controle rigoroso de um serviço cuja obrigação da prestação, em última
instância, é da própria União, e, possibilitando ao segundo, flexibilidade e velocidade na garantia
da competitividade.

Ao tentar limitar a atuação das operadoras de SMP na proposta de redação ao parágrafo único
do art. 29, a Agência Nacional de Telecomunicações fere frontalmente a Lei Geral de
Telecomunicações e, em agravante, os princípios constitucionais da atividade econômica, ao
restringir a livre iniciativa e ao prejudicar a prática da livre concorrência. Contrariando o histórico
e ainda mais, o espírito de toda a legislação construída até então, cria uma anomalia jurídica que
muito embora regida pela iniciativa privada deve obedecer a uma regra imposta a serviços que
devem ser assegurados pela própria União.

Com base no exposto, em especial, no respeito ao ordenamento jurídico vigente, a aplicação do
Artigo aqui contemplado não deve ser dirigida a todas as empresas autorizadas. Caso isso não
ocorra, fica patente a extrema dificuldade que a Agência Reguladora teria para, dentro do seu
âmbito de atuação, tomar ações que lhe permitissem verificar se as autorizadas que já são
concessionárias do STFC não estariam executando processos de aquisição de equipamentos
destinados às operações do STFC, sob a nomeação do SMP, desvirtuando os princípios que
norteiam a Resolução 155.

Desta forma, entendemos que a aplicação do artigo deve ficar restrita a tais concessionárias do
STFC, como forma de proteção ao disposto na Resolução 155.
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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.

§1º Consideram-se adaptados os instrumentos de concessão ou autorização quando assinado o
Termo de Autorização do SMP.
§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.
§3º O disposto no art. 10, §2º do PGO não constitui impedimento à adaptação prevista neste
artigo.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

EMENDA
Art. 30, inserir um novo §:
Inserir um novo §: "O direito de conversão previsto neste Artigo surgirá no momento da
publicação do Regulamento do SMP e poderá ser exercido pelo prestador do SMC durante todo
período de vigência da concessão/autorização.".

Motivação
Julga-se oportuno que aspectos fundamentais, como o tempo relativo ao direito de solicitar a
conversão pela prestadora de SMC para o SMP, seja explicitado no âmbito das diretrizes.

EMENDA
Art. 30 §1:
Inserir no §1 do art. 30 (que será o parágrafo segundo, de acordo com asugestão acima) após as
palavras "do SMP" a frase "Os Termos decorrentes da adaptação deverão ser assinados no
prazo de 30 (dias) após a solicitaçao da prestadora do SMC. Caso a ANATEL não se pronuncie
no prazo estabelecido de 30 dias, a adaptação para o SMP será consideração efetivada.".

Motivação
É oportuno que as prestadoras do SMC que queiram adaptar o próprio status regulamentar
àquele previsto pelo SMP tenham conhecimento do prazo de atendimento de sua solicitação..

EMENDA
Art. 30: Inserir mais um novo parágrafo, com a seguinte redação:
“Concomitantemente à assinatura do Termo de Autorização de SMP de que trata este artigo,
serão assinados Termos de Autorização para o fim de outorgar à empresa:

I – autorização para a prestação de STFC, na modalidade Longa Distância Nacional de âmbito
regional, inter regional ou nacional, à escolha da empresa,, a vigorar a partir de 1º de janeiro de
2002; e
II – autorização para a prestação de STFC, na modalidade Longa Distância Internacional, a
vigorar a partir de 1º de janeiro de 2002.”

Motivação
Uma vez garantida pela LGT a isonomia de tratamento às prestadoras, todas as empresas que
venham a obter autorizações de SMP devem receber autorizações para o o STFC nas
modalidades LDN, LDI, viabilizando a justa competição.
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Artigo 31

A autorização e conseqüente utilização da faixa de radiofreqüência decorrente da expansão de
que tratam os incisos I.2 e II.2 do art. 11 estão condicionadas à assinatura do Termo de
Autorização de SMP nos termos do artigo anterior.
Parágrafo único. A outorga de radiofreqüência relativa à expansão será feita a título oneroso,
nos termos do art. 48 §1º inciso IV da LGT.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

EMENDA
Art. 31, Parágrafo único:
Substituir "inciso IV da LGT." por "de acordo com o Regulamento de Cobrança de Preço Público
pelo Direito de Uso de Radiofrequências, aprovado pela Resolução 68/98".

Motivação
Necessidade de estabelecer de forma harmoniosa com a LGT a referência para o cálculo do
preço pelo direito de uso das radiofrequências, uma vez imprópria a menção ao artigo 48, § 1º,
inciso IV da LGT. Isto, porque tal disposição legal é inaplicável aos serviços prestados em
regime privado, uma vez que tem sua aplicação expressamente restrita às outorgas de
prestação de serviços efetivadas mediante concessão ou permissão, quando declarada
inexigível a licitação. Trata-se, pois, de comando legal que só alcança os serviços prestados em
regime público (os únicos que podem ser outorgados mediante concessão ou permissão) e,
portanto, não aplicável aos serviços prestados em regime privado, outorgados sempre mediante
autorização.



35

Artigo 32

O uso das radiofreqüências decorrentes da expansão prevista no artigo anterior não poderá
ocorrer antes:

I – de seis meses contados da adaptação prevista no art. 30; e
II – do início da operação da primeira prestadora de SMP autorizada nos termos do art. 21, na
mesma Região.

Parágrafo único. Não incidirá a limitação prevista no inciso II, se o início da operação se der em
prazo superior a doze meses, contado da adaptação prevista no art. 30.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

EMENDA
Art. 32, caput:
Inserir no caput do art. 32 Após "poderá ocorrer" as palavras "exceto para fins experimentais".

Motivação
Julga-se que a utilização das faixas de freqüência adicionais com a única finalidade de testar a
configuração do novo serviço possa ser permitida independentemente das condições previstas
no inciso I e II do art. em questão.
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Artigo 34

Enquanto não ocorrer a adaptação, as prestadoras permanecerão regidas pelas normas vigentes
quando da formalização dos respectivos instrumentos de concessão ou autorização, e suas
respectivas atualizações, em especial a Norma Geral de Telecomunicações NGT 20/96 –
Serviço Móvel Celular, inclusive no que se refere:

I – ao encaminhamento de tráfego;
II – à seleção de prestadora de STFC de longa distância;
III – às subfaixas A e B de radiofreqüências; e
IV – às restrições previstas na regulamentação do SMC, em especial quanto à transferência da
concessão ou de controle societário e ao acúmulo de outorgas.

§1 o As empresas que, nos termos do art. 30, adaptarem seus instrumentos, poderão manter o
regime relativo aos incisos I e II até 31 de dezembro de 2001.
§2 o As empresas que adaptarem seus instrumentos após 31 de dezembro de 2001 terão que
tornar disponível imediatamente a facilidade de seleção de prestadora de STFC para
encaminhamento de chamada de Longa Distância.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

EMENDA
Art. 34, caput, IV:
No caput do art. 34 eliminar o inciso IV.

Motivação
Salienta-se a necessidade de se tornar mais flexiíveis as regras para a reorganização societária
das empresas prestadoras de serviços móveis pessoais no Brasil.
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Artigo 35

As prestadoras que adaptarem seus instrumentos de concessão e autorização poderão efetuar
transferência de autorização ou de controle societário, inclusive por meio de fusão ou
incorporação de empresas, que contribuam para a compatibilização das áreas de prestação com
as regiões fixadas no Anexo I destas diretrizes e para a unificação do controle societário das
prestadoras atuantes em cada uma das regiões.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE EMENDA

Comentários
Como o SMP tem unidade territorial restrita ( a área geográfica da Área de Tarifação do STFC),
independente da extensão da área geográfica de prestação - região I, II ou III, pressupõe-se que
a rede do SMC possa sofrer alguma adequação.

Essa adequação pode não ser exclusivamente da configuração ou engenharia da rede presente
e futura, mas também atingir mecanismos  operacionais ou administrativos - já que a prestação
do SMP é identificado por  unidades geográficas particulares.

EMENDA
Art. 35:
No art. 35 após as palavras "As prestadoras" eliminar as palavras "que adaptarem seus
instrumentos de concessão e autorização" substituindo-as com as palavras "SMC ou SMP".

Motivação
Coerentemente com o proposto nos artigos 6, 10 e 34 salienta-se a necessidade de que os
operadores SMC também tenham a oportunidade de consolidar as próprias atividades mediante
operações de caráter societário e, de toda maneira, antes das conclusões previstas pela
regulamentação atualmente aplicável ao SMC.

EMENDA
Art. 35 inserir um Parágrafo único:
Após o caput do art.. 35 inserir o seguinte Parágrafo único: "O disposto no art. 10, §2º do PGO
não constitui impedimento à compatibilização das áreas de prestação prevista neste artigo.".

Motivação
Tendo em vista que o conceito sobre o qual foi concebido e construído o SMP é por operadoras
de âmbito regional fortes e competindo entre si, é necessário reforçar o entendimento do alcance
do artigo 35, na compatibilização das áreas de prestação com as regiões fixadas no Anexo I e
unificação do controle societário das prestadoras atuantes em cada uma das regiões
O espírito do ordenamento busca garantir o fortalecimento das operadoras de uma mesma
região, de forma a implementar ainda mais a competitividade. Neste sentido, a extensão do art.
35 deve ser mais claramente exposta, precavendo-se de interpretações equivocadas. Sem um
dispositivo que indique que as operadoras podem livremente adquirir ou incorporar outras
operadoras com o fim de compatibilizar as áreas do Plano Geral de Outorgas, tais processos
poderiam se encontrar prejudicados quando se interpretasse que os mesmos se constituiriam em
novas autorizações, proibidas para as empresas coligadas ao STFC. Com a inserção do
parágrafo único proposto, a ANATEL permite que se mantenha a mesma linha de atuação que
atualmente já ocorre, como no caso de autorização à Telesp Celular para compra da CETERP
Celular. A mencionada compra beneficia a consolidação da área e não se constitui em uma nova
autorização. Situações semelhantes no futuro estariam prejudicadas caso o texto da CP 241 seja
aprovado sem a alteração sugerida, tendo em vista que alguns doutrinadores demandariam a
aplicação do art. 8º em combinação com o art. 35.
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